
 

 

QUICK SCAN INKOOPBELEID 
ZORGVERZEKERAARS 2023 

De zorgverzekeraars hebben de wettelijke verplichting om uiterlijk op 1 april 2022 het algemeen 
inkoopbeleid 2023 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 2023 in de overeenkomsten logopedie 2023 nader 
uitgewerkt. De NVLF is hierover met de zorgverzekeraars in overleg. Tijdens deze overleggen zijn de 
ambities NVLF 2021-2027 een belangrijk uitgangspunt. 
De overeenkomsten van CZ, Zilveren Kruis, ENO en Menzis Profiel ToP lopen door. 
VGZ, Menzis (Profiel Basis), Zorg en Zekerheid, ONVZ, ASR, DSW, Caresq bieden voor 2023 een nieuwe 
overeenkomst aan. 
 
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. 
- Verbijzonderde logopedie wordt verleend door een logopedist die voor de desbetreffende 

verbijzondering is geregistreerd in Vektis . 
- Doelmatige en efficiënte zorg (gepast gebruik). 
- De logopedist spant zich in om de verzekerde binnen vijf werkdagen te zien voor een screening of 

eerste behandeling.  
 

Hoe te lezen? 
Per zorgverzekeraar wordt het volgende uitgelicht: 

- Bron 
- Looptijd van de overeenkomst 
- Belangrijkste wijzigingen per 2023 
- Visie 
- Contracteerbeleid 
- Inkoop kwaliteitscyclus 
- Verplichtingen Prem 
- Inkoop Parkinson 
- Innovatie  

 
Contracteringsproces: 

- Aanbieden overeenkomst 
- Vragen / tegenaanbod 
- Uiterste tekentermijn 
- Nieuwe contractanten 
- Overig 

 
 

https://www.nvlf.nl/nieuws/ambities-nvlf-2021-2027/
https://www.nvlf.nl/nieuws/ambities-nvlf-2021-2027/
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MENZIS 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

Profiel Basis: nieuwe overeenkomst voor 2 jaar (2023 en 2024)  
Profiel ToP loopt door 31-12-2023.  
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022  

Om te voldoen aan het thema de Juiste Zorg Op de Juiste Plek en het ‘Advies Samenwerken aan 
Passende zorg: de toekomst is nu’ zijn dataverzameling en samenwerking onmisbare onderdelen om 
de zichtbaarheid van zorg in beeld te brengen: wie doet wat en is waar goed in? Voor de zorgsoorten 
logopedie, diëtetiek, ergotherapie en huidtherapie onderzoeken we in samenspraak met 
desbetreffende beroepsverenigingen op welke wijze we het traject van dataverzameling en 
samenwerking de komende jaren (2023 - 2024) concreet kunnen maken, zodat we hier per 01-01-
2025 inkoopvoorwaarden aan kunnen verbinden. 
 

VISIE  

Het beleid voor de paramedische zorg dat Menzis voor de komende jaren ontwikkelt, strekt zich over 
een langere periode uit dan het contractaanbod van maximaal twee jaar (2023 - 2024). De waarde 
van zorg voor onze klanten blijft een belangrijk speerpunt van ons beleid. We willen goede zorg 
inkopen, die betaalbaar is en blijft op basis van transparante data (wie is waar goed in?).  
 
De komende jaren blij we ons focussen op het toegankelijk houden van juiste en zinnige zorg, door 
ons te richten op het contracteren van samenwerkingsverbanden in plaats van contracteren op 
praktijkniveau. Om dit te bereiken, zetten we meer en meer in op het intensiveren van onderlinge 
samenwerking binnen onze kernregio’s. Dit loopt als een rode draad door ons beleid op paramedische 
zorg. 
 

CONTRACTEERBELEID  

Zie ook de toelichting in de inleiding van dit document. 
 
Logopedie, Profiel Basis  
1. De zorgaanbieder verplicht zich tot het gebruik van Elektronische Logopedische Verslaglegging 
(ELV);  
 
2. De zorgaanbieder is bereid de patiëntendossiers te laten toetsen op het Methodisch Logopedisch 
Handelen, de richtlijn verslaglegging en vigerende richtlijnen/evidence statements/gedragsprotocollen 
van de beroepsvereniging. Deze toetsing vindt plaats op eerste verzoek van de zorgverzekeraar 
daartoe.  
 
3. De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) neemt jaarlijks deel en meten in 2023 en de 
daaropvolgende jaren, klantervaringen met de landelijk afgestemde PREM Paramedische zorg 3.0. 
(indien er een nieuwe versie volgt, dient die te worden gehanteerd) Ze volgen daarbij de 
werkinstructies die staan op patientervaringsmetingen.nl. Het advies is dat de PREM Paramedische 
zorg 3.0 naar alle patiënten wordt gestuurd die voldoen aan de inclusiecriteria. Om op een 
betrouwbare wijze praktijken met elkaar te kunnen vergelijken is reactie van een representatieve 
groep patiënten nodig van voldoende omvang. De werkinstructie geeft hier meer informatie over.  
 

https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/inkoopbeleid-2023
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Het is belangrijk dat het meetbureau onafhankelijk is en in het bezit is van een geldig ISO 27001 en 
NEN 7510 certificaat gericht op informatiebeveiliging, en een ISO 9001 en/of ISO 20252 certificaat 
met onderzoek en dataverzameling in de scope, zodat de privacy van de verzekerden aantoonbaar 
wordt gewaarborgd. Het meetbureau levert kosteloos door aan de landelijke verwerker die zorgt voor 
de benchmarkrapportage via Zorgprisma en voor rapportages op praktijk-niveau.  
De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) geeft het meetbureau toestemming om de PREM 
gegevens van klanten aan te leveren bij de landelijke verwerker, die de voor casemix gecorrigeerde 
resultaten op geaggregeerd niveau oplevert aan Vektis, die in opdracht van ZN de resultaten via 
Zorgprisma ter beschikking stelt aan alle zorgverzekeraars die zijn aangesloten bij Zorgverzekeraars 
Nederland. U ontvangt een rapportage over de scores van uw praktijk ten opzichte van andere 
praktijken.  
 
De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) gaat tevens akkoord met een eventuele publicatie op 
ZorgkaartNederland van de Patiëntenfederatie Nederland, indien de verzekerde daarvoor 
toestemming heeft gegeven, en zorgt ervoor dat de PREM-gegevens daartoe door het meetbureau 
worden aangeleverd.  
 
 
Minimum eisen  
Logopedie profiel Basis: 
2. De zorgaanbieder heeft zich op grond van de Wet toetreding zorgaanbieders gemeld en heeft – 
indien de Wtza dat vereist – een vergunning voor het verlenen van de zorg en voldoet aantoonbaar 
aan de vereisten van de Wtza;  
 
3. De zorgaanbieder beschikt over een beoordelings- of controleverklaring met een goedkeurende 
strekking van een accountant over het verantwoordingsjaar 2021;  
 
4. De zorgaanbieder is adequaat verzekerd voor bedrijfs- en beroepsaansprakelijkheid ter hoogte van 
het bedrag dat in de branche gebruikelijk is of heeft deze aantoonbaar per 1 januari 2023 afgesloten;  
 
5. De zorgaanbieder voldoet aan de vereisten die gesteld zijn in de geldende Regeling transparantie 
zorgaanbieders van de NZa;  
 
6. De zorgaanbieder, zijn UBO en pseudo-UBO komen niet voor op enige nationale of internationale 
sanctielijst, waaronder in ieder geval de Nederlandse sanctielijst en de door de Europese Unie en de 
Verenigde Naties gehanteerde sanctielijsten worden begrepen;  
 
8. De zorgaanbieder heeft geen verscherpt toezicht of bestuurlijke maatregel van de IGJ opgelegd 
gekregen;  
 
9. Er is niet bij onherroepelijke en bindende rechterlijke of administratieve beslissing vastgesteld dat 
de zorgaanbieder niet voldoet aan zijn verplichtingen tot betaling van belastingen of sociale 
zekerheidspremies;  
 
10. De zorgaanbieder verkeert niet in staat van faillissement of liquidatie, diens werkzaamheden zijn 
niet gestaakt, jegens hem geldt geen surseance van betaling of een (faillissements-) akkoord. De 
zorgaanbieder verkeert niet in een andere vergelijkbare toestand ingevolge een soortgelijke procedure 
uit hoofde van op hem van toepassing zijnde wet- en regelgeving.  
 
11. De zorgaanbieder heeft niet conform artikel 7 lid 3 en/of artikel 7 lid 4 Regeling zorgverzekering 
niet meegewerkt aan een onderzoek, zoals bedoeld in artikel 7 lid 4 Regeling zorgverzekering;  
 
12. De zorgaanbieder heeft niet blijkgegeven van aanzienlijke of voortdurende tekortkomingen bij de 
uitvoering van een eerdere overeenkomst met de zorgverzekeraar, waardoor dit heeft geleid tot 
vroegtijdige beëindiging van de overeenkomst of tot schadevergoeding of andere vergelijkbare 
sancties;  
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13. De zorgaanbieder heeft alle vorderingen die Menzis op hem heeft voldaan binnen de daarvoor 
gestelde betaaltermijnen;  
 
15. De zorgaanbieder beschikt over een actuele website met praktijkinformatie. Deze bevat in ieder 
geval informatie omtrent openingstijden, behandellocaties, bereikbaarheid, wachttijden en 
patiëntinformatie en wordt up-to-date gehouden. Dit blijkt uit de informatie op de website;  
 
17. De 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  

Logopedie Profiel ToP (Transparant over Praktijkvoering) aanvullend op profiel Basis  
4. Samenwerking mono- en/of multidisciplinair is schriftelijk vastgelegd; 
 
5. De zorgaanbieder moet dit aantoonbaar hebben vormgegeven en op inhoud hebben 
geconcretiseerd. Bijvoorbeeld d.m.v. gestructureerd overleg /gezamenlijke producten/ketenzorg. 
 
Logopedie profiel ToP (Transparant over Praktijkvoering) aanvullend op profiel Basis 
Zorgaanbieder is in het bezit van een geldig Audit-certificaat Menzis Profiel ToP, (vrijwillige) 
Kwaliteitstoets logopedie;  
 
Er bestaat minimaal een tweejarige aaneengesloten contractuele relatie 2021 - 2022 (profiel Basis of 
ToP) tussen Menzis en dezelfde zorgaanbieder (dezelfde inschrijving in het Handelsregister en 
dezelfde praktijk-AGB-code). 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) neemt jaarlijks deel en meten in 2023 en de 
daaropvolgende jaren, klantervaringen met de landelijk afgestemde PREM Paramedische zorg 3.0. 
(indien er een nieuwe versie volgt, dient die te worden gehanteerd) Ze volgen daarbij de 
werkinstructies die staan op patientervaringsmetingen.nl. Het advies is dat de PREM Paramedische 
zorg 3.0 naar alle patiënten wordt gestuurd die voldoen aan de inclusiecriteria. Om op een 
betrouwbare wijze praktijken met elkaar te kunnen vergelijken is reactie van een representatieve 
groep patiënten nodig van voldoende omvang. De werkinstructie geeft hier meer informatie over.  
 
Het is belangrijk dat het meetbureau onafhankelijk is en in het bezit is van een geldig ISO 27001 en 
NEN 7510 certificaat gericht op informatiebeveiliging, en een ISO 9001 en/of ISO 20252 certificaat 
met onderzoek en dataverzameling in de scope, zodat de privacy van de verzekerden aantoonbaar 
wordt gewaarborgd. Het meetbureau levert kosteloos door aan de landelijke verwerker die zorgt voor 
de benchmarkrapportage via Zorgprisma en voor rapportages op praktijk-niveau.  
De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) geeft het meetbureau toestemming om de 
PREMgegevens van klanten aan te leveren bij de landelijke verwerker, die de voor casemix 
gecorrigeerde resultaten op geaggregeerd niveau oplevert aan Vektis, die in opdracht van ZN de 
resultaten via Zorgprisma ter beschikking stelt aan alle zorgverzekeraars die zijn aangesloten bij 
Zorgverzekeraars Nederland. U ontvangt een rapportage over de scores van uw praktijk ten opzichte 
van andere praktijken.  
 
De zorgaanbieder (met al zijn medewerkers) gaat tevens akkoord met een eventuele publicatie op 
ZorgkaartNederland van de Patiëntenfederatie Nederland, indien de verzekerde daarvoor 
toestemming heeft gegeven, en zorgt ervoor dat de PREM-gegevens daartoe door het meetbureau 
worden aangeleverd.  
 

INKOOP PARKINSON 

Geen specifieke inkoopvoorwaarden 
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INNOVATIE  

Duurzame zorg 
De zorgsector draagt significant bij aan klimaatverandering en milieuvervuiling en dat heeft ernstige 
gevolgen voor de leefomgeving en de gezondheid. Als zorgverzekeraars vinden we het van groot 
belang om -naast onze eigen verduurzaming- een bijdrage te leveren aan de verduurzaming van het 
gehele zorglandschap. Daarom gaan we ons als zorgverzekeraars gezamenlijk inzetten om de 
verduurzaming van de zorgsector te versnellen. Daartoe gaan we, in overleg met de verschillende 
zorgbranches, de inkoop van duurzame zorg verder uitwerken. Vooruitlopend daarop verwachten we 
van alle zorgaanbieders dat ze zich committeren aan de landelijke CO2 -doelstellingen en, zoals 
afgesproken in het Klimaatakkoord, hun CO2 -routekaart ontwikkelen en aanleveren.  
 
Digitalisering  
Digitale voorzieningen zijn niet meer weg te denken uit onze samenleving. Menzis ziet de inzet van 
digitale zorg en e-health toepassingen als belangrijk middel om de zorg toegankelijk, beschikbaar en 
betaalbaar te houden en daarmee bij te dragen aan de zorgtransformatie. Wij verzoeken u dan ook 
kennis te nemen van onze visie op digitalisering , waarin wij onze ambities voor de komende jaren 
delen: Digitaal waar het kan, fysiek waar het moet.  
 
E-health is binnen de gezondheidszorg een veelbesproken onderwerp. De inzet van e-health om de 
zorg efficiënter te maken en kosten te besparen, is divers en sterk in ontwikkeling. De NZa heeft in 
2017 al een Wegwijzer bekostiging e-health (overzicht per zorgsector) uitgebracht, die ze met 
regelmaat updaten. We doen intensief onderzoek naar e-health in de zorg en gaan toepassing(en) 
waar mogelijk actief inzetten. 
 
Menzis wil koploper zijn in de ontwikkeling van leefkracht van onze verzekerden. Het platform 
SamenGezond is daar een mooi voorbeeld van. Daarnaast heeft Menzis de FysioZelfCheck app 
ontwikkeld samen met zorgaanbieders uit het veld. Voor 2023 en verder willen we die route verder 
verkennen om ander zorgsoorten binnen de paramedische zorg te laten aanhaken en onze diensten 
uit te breiden.  
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Uiterlijk 10 oktober 2022. 
 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

Het aanbod van de overeenkomsten gebeurt nu nog op praktijkniveau, via VECOZO. Door de grote 
aantallen zorgaanbieders is het voor ons helaas niet mogelijk om met alle individuele praktijken 
gesprekken te houden. Via onze website, serviceberichten (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. 
 
Het zorginkoopportaal van VECOZO biedt zorgverzekeraars en zorgaanbieders uitgebreide digitale 
ondersteuning bij de totstandkoming van contractafspraken, vanaf de aanvraag voor een contract tot 
en met het digitaal ondertekenen. Actuele informatie over VECOZO en de betekenis voor u, leest u op 
onze website. 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

10 november 2022 
 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

We verstaan onder nieuwe zorgaanbieders (starters): aanbieders die nog nooit of meer dan zes 
maanden geleden voor het laatst een overeenkomst met ons hebben afgesloten of aangeboden 
hebben gekregen. Nieuwe zorgaanbieders komen in aanmerking voor een overeenkomst als zij 
voldoen aan de gestelde minimumeisen (zie bijlagen 1 tot en met 3). Nieuwe zorgaanbieders kunnen 
op vier momenten per jaar (1e dag van elk kwartaal) een overeenkomst aangaan als zij voldoen aan 
de inkoopeisen.  
 
Wij contracteren niet met terugwerkende kracht. 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 voor logopedie. Om voor 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 op basis van de minimum- en uitvoeringseisen, mits het één en ander uiteraard tijdig 
aan ons is medegedeeld.  
 
Nieuwe zorgaanbieders kunnen zich aanmelden via het contactformulier op onze website. 
 

OVERIG 

  



 
 

7 
Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2023 

VGZ 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

De Overeenkomsten Logopedie en Logopedie Kwaliteitstoets eindigen op 31 december 2024. 
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022  

 

VISIE  

Samen met zorgaanbieders zorgen we dat onze leden gebruik kunnen blijven maken van goede en 
betaalbare zorg. Paramedici spelen daarin een belangrijke rol. Dit jaar zijn de hoofdpunten van dit 
beleid met name gericht op fysiotherapie. Uitgangspunt bij de ontwikkeling van de visie is de 
toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg voor onze leden. 
 
Wij willen praktijken stimuleren om Good Practices te implementeren en doelmatige zorg te leveren. 
Ook voegen we digitale zorg aan de Good Practices toe 
 
Het verder bevorderen van kwaliteit heeft prioriteit. We zijn voorstander van zorgaanbieders die 
samenwerken in een (kwaliteits)netwerk om kwalitatieve en doelmatige zorgverlening te bevorderen. 
 
Wij gaan richting 2023 vaker met praktijken en samenwerkingsverbanden in gesprek over de toekomst 
van zorg. We willen samen met zorgaanbieders en leden een gezamenlijk gedragen visie realiseren. 
Wij denken dat dit alleen kan door met elkaar in dialoog te gaan. 
 

CONTRACTEERBELEID  

Zie ook de toelichting in de inleiding van dit document. 
 
Behandelindex 
Samen met andere zorgverzekeraars en Vektis werken we aan de ontwikkeling van een landelijke 
behandelindex voor logopedie. Zodra meer bekend is over deze landelijke behandelindex, informeren 
wij alle praktijken hierover. Voor het contractjaar 2023 maken wij geen gebruik van de behandelindex 
voor de inkoop van logopedie. 
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

De kwaliteitscyclus logopedie is ontwikkeld door de NVLF in samenwerking met auditbureaus HCA en 
Kiwa. De kwaliteitscyclus bestaat uit de onderdelen kwaliteitstoets, visitatie en kwaliteitsgesprekken. 
De kosten voor de vrijwillige kwaliteitscyclus zijn voor rekening van de zorgaanbieder.  
 
Praktijken komen in aanmerking voor een overeenkomst met een hoger tarief, indien zij in het bezit 
zijn van een geldig certificaat Kwaliteitcyclus. De overeenkomst Logopedie Kwaliteitscyclus gaat in op 
de eerste dag van de maand nadat het certificaat behaald is. 
 
Indien een praktijk niet meer deelneemt aan de kwaliteitscyclus, vervalt het hogere tarief zodra de 
geldigheidsduur van het certificaat Kwaliteitscyclus is verlopen. Desbetreffende praktijken moeten ons 
hierover tijdig informeren. Vervolgens ontvangt de praktijk van ons een aanbod voor een 
overeenkomst Logopedie (zonder kwaliteitsopslag). Onterecht gedeclareerde prestaties en uitbetaalde 
tarieven vorderen we met terugwerkende kracht terug. 
 

https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/paramedische-zorg/inkoopbeleid
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VERPLICHTINGEN PREM  

 

INKOOP PARKINSON 

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

INNOVATIE  

We stimuleren en ondersteunen vernieuwing en innovatie binnen de zorg. We streven daarbij steeds 
naar betere zorg voor de patiënt, terwijl we de druk op schaars personeel en de kosten verlagen. Zo 
werken we aan zorg die ook in de toekomst uitvoerbaar en betaalbaar blijft: dat is toekomstbestendige 
zorg. Dat kunnen we niet alleen. Als Coöperatie VGZ opereren we in een complex krachtenveld met 
veel spelers. Wij hebben sterke partners, binnen en buiten het netwerk Zinnige Zorg, die bijdragen 
aan vernieuwing of modernisering van de zorg en zo laten zien hoe we de zorg toekomstbestendig 
kunnen maken. Belangrijk is dat we hierbij continu het belang van onze leden voor ogen houden, 
maar ook de werkzaamheid van de gevonden oplossingen. Daarom werken we bij voorkeur samen 
met onze leden, patiëntenorganisaties, zorgverleners, merkpartners en gemeenten aan het oplossen 
van urgente vraagstukken en de opschaling van goede praktijken. 
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Zorgaanbieders die in 2022 een overeenkomst (met einddatum 31 december 2022) met ons hebben 
en voldoen aan de voorwaarden, ontvangen uiterlijk 30 september 2022 via het Zorginkoopportaal van 
VECOZO een aanbod voor contractjaar 2023.  
 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

Het aanbod dat wij doen is niet onderhandelbaar. 

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Het aanbod is beperkt geldig. Als zorgaanbieders het aanbod niet uiterlijk 7 november 10.00 uur 2022 
via VECOZO accepteren, dan vervalt het aanbod. 
 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Een nieuwe toetreder is een praktijk die in 2022 geen overeenkomst met ons heeft. Nieuwe praktijken 
kunnen gedurende het hele kalenderjaar een aanvraag voor een overeenkomst indienen via het 
aanvraagformulier op onze website. De overeenkomst gaat in op de eerste dag van de maand 
volgend op de maand na ondertekening.  
 
We behandelen alle zorgaanbieders gelijk. Dat wil zeggen dat we geen enkele zorgaanbieder op 
voorhand uitsluiten. Wel stellen we via ons inkoopbeleid voorwaarden waaraan zorgaanbieders 
moeten voldoen. Het is voor ons niet bepalend wie de zorg levert, maar welke zorg wordt geleverd. 
Voor nieuwe en al gecontracteerde zorgaanbieders binnen een bepaalde zorgsoort gelden dezelfde 
kwaliteitseisen om in aanmerking te komen voor een overeenkomst. We behouden ons wel het recht 
voor om een maximum te hanteren voor het aantal zorgaanbieders waarmee wij overeenkomsten 
sluiten als aan onze zorgplicht is voldaan. 
 

OVERIG 
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CARESQ 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

Voor logopedie biedt Caresq een tweejarige zorgovereenkomst aan voor 2023-2024. 
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022  

 

VISIE  

Hieronder nemen wij u mee in onze thema’s voor de inkoop van 2023. U kunt lezen welke thema’s wij 
komend jaar in de zorginkoop betrekken en wat wij daarin ook van u verwachten als zorgaanbieder 
om, net als Caresq, een rol te spelen in het voldoen aan de maatschappelijke doelstelling: goede en 
toegankelijke zorg garanderen voor de verzekerden.  

• Juiste zorg op de juiste plek op het juiste moment  

• Goede zorg en gepast gebruik  

• Controles  

• Keuzevrijheid  

• Innovatieve mogelijkheden  

• Inspraak verzekerden  

• Duurzaamheid  
In het inkoopbeleid vindt u een toelichting op deze visie. 
 

CONTRACTEERBELEID  

Zie ook de toelichting in de inleiding van dit document. 
 
De praktijk is op werkdagen van 09.00 uur tot 17.00 uur telefonisch bereikbaar.  
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

De zorgaanbieder:  
• vraagt structureel de PREM (Patient Related Experience Measures) uit via een door ons 
aangewezen meetbureau. Meer informatie over de door ons aangewezen meetbureaus vindt u op 
www.caresq.nl;  
• beschikt over een geldig certificaat van de Kwaliteitscyclus Logopedie. 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

Caresq verwacht dat de zorgaanbieders gebruikmaken van de uitkomsten van het 
klantervaringsonderzoek (de PREM Paramedische zorg). De zorgaanbieder monitort de 
klanttevredenheid, evalueert de uitkomsten en neemt deze op in de verbetercyclus. Hiermee borgen 
we de kwaliteit van zorg aan de verzekerden.  
 
Om deze redenen passen wij binnen de paramedische zorg gedifferentieerde inkoop toe op de 
aspecten die wij relevant achten voor onze verzekerden. Hierbij zetten we in op het 
klantervaringsonderzoek, het aanbieden van meerdere vormen van verbijzonderde zorg, 
praktijkregistraties en selectieve inkoop bij inhoudelijke kwaliteitsnetwerken. 
 

file:///C:/Users/nvlf-10/Downloads/Inkoopbeleid-Paramedische-zorg-2023%20def.pdf
http://www.caresq.nl/
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INKOOP PARKINSON 

Om verzekerden de beste zorg voor de behandeling van de ziekte van Parkinson te kunnen bieden, 
kopen wij deze paramedische zorg selectief in bij zorgaanbieders die zijn aangesloten bij 
ParkinsonNet. 
 

INNOVATIE  

Naast de inkoop van de reguliere zorg staat Caresq ervoor open om afspraken te maken over 
innovatieve zorg. Omdat wij werken voor een landelijk opererende zorgverzekeraar, zien wij voor 
Caresq een congruente rol weggelegd. Bent u van mening dat uw initiatief, vallend binnen de Zvw, 
bijdraagt aan de verbetering van de zorg, de betaalbaarheid van de zorg en/of van toegevoegde 
waarde is voor de verzekerden, dan ontvangen wij graag uw plannen via zorginkoop@caresq.nl. 
Wanneer wij voldoende raakvlakken zien, gaan wij een verkennend gesprek met u aan. 
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Wij benaderen alle zorgaanbieders op praktijkniveau met de juiste Vektis registratie en VECOZO 
certificaten via VECOZO, onder de voorwaarden dat zij in Nederland zijn gevestigd en elektronisch 

kunnen declareren via VECOZO. 
 
Aanbieding vragenlijst eind augustus 2022.  
Deadline indienen vragenlijst 15 oktober 2022. 
Aanbieding zorgovereenkomst logopedie na bevestiging van de vragenlijst (indien voldaan wordt aan 
de kwaliteitseisen) 
 
Voor logopedie hanteren wij een vragenlijst voorafgaand aan ons contractaanbod. U ontvangt dan een 
e-mail van VECOZO op het e-mailadres dat bij VECOZO geregistreerd staat met een link die u 
rechtstreeks naar de vragenlijst in het Zorginkoopportaal van VECOZO leidt.  
 
Wanneer ons contractaanbod voor u klaarstaat, ontvangt u een e-mail van VECOZO op het e-
mailadres dat bij VECOZO staat geregistreerd. De link in deze e-mail leidt u rechtstreeks naar de 
zorgovereenkomst in het Zorginkoopportaal. Na digitale ondertekening van de zorgovereenkomst zijn 
onze afspraken volledig afgewikkeld en wordt u opgenomen in de zorgzoeker als gecontracteerde 
zorgaanbieder.  
 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

1 november 2022 
 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Mocht u geen aanbod van ons hebben ontvangen, maar bent u toch geïnteresseerd in een 
zorgovereenkomst voor 2023, dan kunt u contact met ons opnemen via het aanvraagformulier op 
www.caresq.nl.  
 
Wij beoordelen of uw aanvraag van toegevoegde waarde is binnen het zorgaanbod in de regio en 
vragen u waar nodig om aanvullende documentatie. Indien er twijfel bestaat over de integriteit van de 
zorgverlening van de zorgaanbieder op basis van vermoeden van fraude, is dit ook een reden om 
geen zorgovereenkomst aan te bieden. Wij sluiten geen zorgovereenkomsten met terugwerkende 
kracht.  
 
Meldt u zich voor 1 september 2023, dan kunt u in aanmerking komen voor een zorgovereenkomst 
voor (een deel van) 2023. De zorgovereenkomst krijgt dan een ingangsdatum van de eerste van de 
maand volgend op de maand van aanvraag. Aanmeldingen na 1 september 2023 krijgen een 
ingangsdatum van 1 januari 2024. Een uitzondering maken wij voor nieuwe toetreders op de markt. Zij 
kunnen op elk moment een zorgovereenkomst bij ons aanvragen 
 
 

OVERIG 
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DSW 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

DSW zal per 1 januari 2023 een meerjarenovereenkomst aanbieden.  
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022  

 

VISIE  

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. 
• 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  

Zie ook de toelichting in de inleiding van dit document. 
- De Verzekerde krijgt binnen 5 werkdagen na aanmelding het aanbod voor een eerste 
afspraak. 
 
Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in 
zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het 
voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen 
effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we 
zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en 
betaalbaar. 
 
Uitgangspunten bij de contractering: 

• De zorg kan zowel digitaal als fysiek worden aangeboden, of in hybride vorm. Samen met de 
patiënt wordt gekeken naar een passende behandeling. 

• De patiënt heeft altijd en overal toegang tot de juiste digitale patiënteninformatie volgens de 
landelijk vastgestelde standaarden en infrastructuren. 

• De zorgpaden zijn compleet afgestemd op de combinatie van fysieke en digitale zorg, 
bijvoorbeeld digitale triage op de eerste lijn, digitale intake breed in 2e lijn, starten pilots hybride 
ziekenhuizen). Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg 
vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige punt. 
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

 

VERPLICHTINGEN PREM  

 

https://www.dsw.nl/Zorgverleners/logopedie
https://www.dsw.nl/Zorgverleners/logopedie
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INKOOP PARKINSON 

Nee 
 

INNOVATIE  

Innovatie in de zorg is belangrijk. DSW is van mening, dat het initiatief hiertoe van de zorgverleners 
zelf moet komen. Wel werken wij graag mee aan en faciliteren de vernieuwingen in de zorg mits zij 
leiden tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze dan 
naar het volgende e-mailadres: contractering.hulpmiddelen@dsw.nl. 
Graag o.a. de volgende punten hierin verwerken: 

• Het doel en de omvang van het project en welke concrete resultaten worden verwacht. 

• De innovatie moet breed implementeerbaar/schaalbaar zijn. 

• De innovatie moet een bekostigingsvoorstel bevatten. De voorstellen moeten een budget 
neutrale of kostenbesparende businessclass hebben. 

• De innovatie moet een belangrijke “DSW impact” hebben. Dus er moet een aanzienlijke DSW 
populatie van toepassing zijn, of het moet een innovatievoorstel zijn waarbij de steun van 
DSW wordt gevraagd naast een andere verzekeraar, een zogenoemd "aanhaakproject". 

 
Digitalisering kan een belangrijke bijdrage leveren aan plaats- en tijdsonafhankelijke zorg en biedt 
daarmee een basis om langer thuis te blijven wonen, minder vaak naar het ziekenhuis te hoeven gaan 
of eigen regie te behouden voor cliënten en mantelzorgers. Tegelijkertijd kan digitalisering de 
effectiviteit van de zorg vergroten, bijdragen aan de betaalbaarheid, de kwaliteit op peil houden of 
verbeteren en de overspannen arbeidsmarkt in het zorgveld verlichten. Dit hebben we ervaren tijdens 
de coronacrisis. 
 
Via de contractering van digitale zorg stimuleren we de ontwikkeling van digitale oplossingen in 
zorgprocessen en de opschaling daarvan bij zorgaanbieders. We kijken naar de voorwaarden voor het 
voorkomen, verplaatsen en vernieuwen van zorg, Door inzet van passende digitale zorg, die bewezen 
effectief is óf waarvoor gedurende experimentfase bewijs verzameld wordt, transformeren we 
zorgpaden. Dit leidt tot beter passende zorg voor de patiënt en houdt deze zorg toegankelijk en 
betaalbaar. 
 
Uitgangspunten bij de contractering: 

• Elke zorgaanbieder faciliteert de mogelijkheid tot digitaal consult. Voor sommige zorg is een 
 normstelling voor het percentage digitale consulten in de contractering van toepassing. 

• Om te komen tot een generiek benaderbare landelijke zorginfrastructuur willen we samen met  
zorgaanbieders komen tot afspraken, waarin de noodzakelijke randvoorwaarden geborgd 
worden. Initiatieven die hieraan mee werken worden gestimuleerd met o.a. deelname aan de 
VIPP-regelingen. Om daarin ook de patiënt centraal te stellen is de gegevensuitwisseling met 
PGO’s een noodzakelijke vereiste. Daarnaast is het een belangrijke randvoorwaarde dat 
zorgaanbieders gebruik maken van generieke voorzieningen t.a.v. adressering, toestemming, 
identificatie, authenticatie en autorisatie. 

• De juiste zorg op de juiste plek vraagt een meer integrale benadering van inzet van zorg 
(digitaal waar het kan, gecombineerd met fysiek waar het moet). Dit vraagt aanpassingen in 
zorgpaden (bv. digitale triage 1e lijn, digitale intake breed in 2e lijn, starten pilots hybride 
ziekenhuizen). Opschalen van deze nieuwe vorm van zorg betekent dat deze bestaande zorg 
vervangt, dus niet erbij komt. We stimuleren pilots op dit vlak in combinatie met het vorige 
punt. 

  

mailto:contractering.hulpmiddelen@dsw.nl
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen. 
 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Na het versturen van het contract heeft u 4 weken de tijd om deze te bestuderen en te ondertekenen 
 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Indien u nog geen overeenkomst heeft afgesloten, kunt u een email sturen naar 
overeenkomsten@dsw.nl.  
 

OVERIG 

  

mailto:overeenkomsten@dsw.nl
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ZORG EN ZEKERHEID 

Bron Zorg en Zekerheid 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

2023 en 2024 
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022  

De mogelijkheid tot tussentijds aanpassen zorgovereenkomst bijgesteld naar één peildatum. 
 

VISIE  

De visie van Zorg en Zekerheid focust op de thema’s ‘positieve gezondheid’, ‘juiste zorg op de juiste 
plek’ en ‘regionale samenwerking’. Het Algemeen zorginkoopbeleid beschrijft de visie op deze 
thema’s. In de volgende alinea’s leest u per thema hoe de paramedische zorg bijdraagt aan de visie 
van Zorg en Zekerheid. 

- Algemene visie op paramedische zorg 
- Positieve gezondheid 
- Regionale samenwerking 
- Juiste zorg op de juiste plek  

 
Speerpunten paramedische zorg  

- Organisatiegraad 
- Innovatief zorgaanbod  
- Digitale zorg 

 
In het inkoopbeleid vindt u een toelichting op deze visie. 

 

CONTRACTEERBELEID  

Zie ook de toelichting in de inleiding van dit document. 
 
Zorgaanbieders kunnen in aanmerking komen voor een zorgovereenkomst als zij voldoen aan de 
eisen die Zorg en Zekerheid stelt. Het Algemeen zorginkoopbeleid beschrijft de algemene minimum 
en kwaliteitseisen. Vanuit de paramedische zorg gelden de volgende aanvullende kwaliteits- en 
minimumeisen (per zorgsoort). 
 
• De praktijk heeft een eigen website met daarop ten minste de namen van de zorgaanbieders die bij 
de praktijk werken, het praktijkadres, het telefoonnummer met tijden waarop de praktijk bereikbaar is, 
de openingstijden van de praktijk, de geboden verbijzonderingen (indien van toepassing) en de 
klachtenregeling. 
•Paramedische zorg op school moet minimaal voldoen aan het ‘Standpunt logopedie op school’ van 
de NVLF, inclusief de daarin opgenomen adviezen. 
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS 

Wij kennen in de zorgovereenkomst twee tariefgroepen voor logopedie. Met tariefdifferentiatie belonen 
wij zorgaanbieders voor de inzet van een aanvullend kwaliteitsinstrument. De eis voor de differentiatie 
geldt bovenop de minimumvoorwaarden.  
 
Voor de contractering 2023-2024 vragen wij het certificaat van de Kwaliteitscyclus logopedie op via de 
vragenlijst. U moet gedurende de hele periode waarvoor de zorgovereenkomst geldt, beschikken over 
een geldig certificaat Kwaliteitscyclus Logopedie. Het is mogelijk dat praktijken gedurende de looptijd 

file:///C:/Users/nvlf-10/Downloads/Zorginkoopbeleid%20Paramedische%20zorg%202023.pdf
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van de zorgovereenkomst de Kwaliteitscyclus met succes doorlopen. Of dat het certificaat hiervoor 
verloopt. Om recht te doen aan beide situaties passen wij de zorgovereenkomsten op één peilmoment 
aan: 1 januari 2024. U kunt uw behaalde Kwaliteitscyclus aan ons toesturen via 
contractbeheer@zorgenzekerheid.nl. 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

 

INKOOP PARKINSON 

Zorg en Zekerheid koopt zorg voor verzekerden met de ziekte van Parkinson selectief in bij 
zorgaanbieders die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Binnen ParkinsonNet staat de mens met de 
ziekte van Parkinson centraal. Vanuit dat principe werken de verschillende disciplines binnen het 
netwerk samen in de zorg voor de Parkinsonpatiënt. Meerdere wetenschappelijke studies hebben 
inmiddels aangetoond dat het verlenen van zorg aan deze patiëntengroep door een selectieve groep 
zorgaanbieders, bijdraagt aan betere en doelmatigere zorgverlening. 
 

INNOVATIE  

Zorg en Zekerheid staat open voor innovatief zorgaanbod. Het Algemeen zorginkoopbeleid beschrijft 
de vereisten die Zorg en Zekerheid stelt aan innovatief zorgaanbod. 
  

mailto:contractbeheer@zorgenzekerheid.nl


 
 

18 
Inkoopbeleid zorgverzekeraars 2023 

CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Praktijken die een zorgovereenkomst logopedie 2021-2022 hebben gesloten met Zorg en Zekerheid 
ontvangen uiterlijk eind september 2022 digitaal bericht dat de vragenlijst voor de zorgovereenkomst 
2023(-2024) klaarstaat in het zorginkoopportaal van VECOZO. 
 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

Zorgaanbieders hebben de mogelijkheid om tot 1 mei 2022 schriftelijk te reageren op het 
zorginkoopbeleid. Deze reacties nemen wij ter overweging mee. 
 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

1 november 2022 
Uiterste datum van ondertekening via het VECOZO Zorginkoopportaal.  
 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Praktijken die geen zorgovereenkomst hebben gesloten met Zorg en Zekerheid, zien wij als nieuwe 
aanbieders. Dit geldt ook bij fusies of overnames. Zij kunnen een zorgovereenkomst met Zorg en 
Zekerheid aanvragen via contractbeheer@zorgenzekerheid.nl. Wij beoordelen of een 
zorgovereenkomst met de nieuwe aanbieder van toegevoegde waarde is voor onze verzekerden. Het 
gaat er daarbij om dat er sprake is van zorgaanbod dat wij voorheen nog niet in de betreffende regio 
contracteerden. Als deze beoordeling positief uitvalt, wordt de overeenkomst, of vragenlijst in het 
geval van logopedie en fysiotherapie, ter inzage (en ondertekening) getoond in VECOZO. De 
ingangsdatum van de zorgovereenkomst is de eerste van de maand waarin de zorgovereenkomst is 
aangevraagd. 
 

OVERIG 
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a.s.r .  ZIEKTEKOSTEN 

a.s.r 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

Voor de inkoop van 2023 bieden wij éénjarige overeenkomsten aan. 
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022  

Vanaf 2023 hanteert a.s.r. één zorginkoop beleid voor alle Paramedische verstrekkingen 
(Gecombineerde leefstijlinterventie uitgezonderd).  
 

VISIE  

Belang van onze verzekerden voorop  
We zijn een verzekeraar waar onze verzekerden op kunnen vertrouwen. Dit bereiken we onder meer 
door op een zorgvuldige manier zorg in te kopen bij zorgaanbieders die zich inspannen om uitsluitend 
doelmatige en kwalitatief goede zorg te leveren.  
In het inkoopbeleid vindt u een toelichting op deze visie. 

• Kwaliteit van zorg  

• Gezamenlijke ambities en doelen Digitalisering van de Zorg 
 
Ambities en doelen 2023:  

1. Keuzerecht van de patiënt en Samen Beslissen1 als belangrijk vertrekpunt 
2. Digitale zorg ter bevordering van toekomstbestendige, duurzame zorg 
3. Inzetten van data voor betere en meer gepersonaliseerde zorg. 

 
In het inkoopbeleid vindt u een toelichting op deze visie. 
 

CONTRACTEERBELEID  

Zorgverzekeraars hebben samen met zorgkantoren voor de komende jaren forse uniforme ambities 
en doelen gesteld als het gaat om digitale zorg. Van zorgaanbieders verwachten wij dat zij hybride en 
digitale zorg organiseren en het aanbod transparant maken op hun website, samen met patiënten een 
keuze maken in fysieke of digitale zorg of een mix hiervan (hybride zorg), digitale 
gegevensuitwisseling met toestemming van de patiënt bevorderen, en data waar mogelijk op uniforme 
wijze registreren conform standaarden en richtlijnen 
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

 

VERPLICHTINGEN PREM  

 

INKOOP PARKINSON 

Geen aparte inkoopvoorwaarden. 
 

https://www.ditzo.nl/zorgaanbieder/documents/42693_0322%20asr%20inkoopbeleid%202023%20paramedische%20zorg-2.pdf
https://www.ditzo.nl/zorgaanbieder/documents/42693_0322%20asr%20inkoopbeleid%202023%20paramedische%20zorg-2.pdf
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INNOVATIE 

Innovaties zijn van groot 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, arbeidsmarkt en/of een verlaging 
van de zorgkosten. Als zorgaanbieder kunt u innovatievoorstellen indienen via het e-mailadres 
innovatie.zorg@asr.nl. Naast het belang van nieuwe innovaties, vinden wij het net zo van belang dat 
bewezen effectieve innovaties worden opgeschaald. Het blijkt een uitdaging om bewezen innovaties 
na de experimenteerperiode landelijk in te bedden. Wij kijken graag met u mee hoe we dit kunnen 
organiseren. 
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Aanbieden overeenkomst via VECOZO september/ oktober. 
 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

1 november 2022. 
 

NIEUWE ZORGAANBIEDER  

Heeft u in 2022 geen overeenkomst met ons gehad én u voldoet aan bovenstaande voorwaarden dan 
kunt u tot 1 oktober 2022 een contract aanvragen. Hiervoor kunt u contact opnemen met 
zorg.overeenkomsten@asr.nl. Geeft u dan aan wat uw AGB-code en uw praktijk naam is. Het 
aangaan van de overeenkomst gaat elektronisch via VECOZO, waar geen vragenlijsten ingevuld 
hoeven te worden. 
 

OVERIG 
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ONVZ 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

1 jaar.  

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022  

Voor logopedie bieden wij een zorgovereenkomst voor één jaar aan in plaats van een tweejarige 
overeenkomst.  
 

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. 
 
Via de inkoop willen we digitale zorg stimuleren. ONVZ onderschrijft daarom de ambities en doelen 
die zorgverzekeraars collectief hebben geformuleerd over digitalisering. ONVZ maakt graag afspraken 
met u over onderstaande ambities Op deze manier dragen we met elkaar bij aan toekomstbestendige, 
duurzame en plaats- en tijdsonafhankelijke zorg. 
 
Ambities 2023  
1. Keuzerecht van de patiënt en Samen Beslissen als belangrijk vertrekpunt: digitaal waar het kan, 
fysiek waar het moet – maar altijd in overleg met de patiënt.  
2. Digitale zorg ter bevordering van toekomstbestendige, duurzame zorg  
3. Inzetten van data voor betere en meer gepersonaliseerde zorg  
 

CONTRACTEERBELEID  

ONVZ heeft als uitgangspunt dat de beroepsgroepen en/of brancheverenigingen bepalen wat goede 
zorg is, door middel van onder andere actuele kwaliteitsstandaarden en behandelrichtlijnen. De 
zorgaanbieder is degene die eindverantwoordelijk is voor het toepassen en leveren van deze goede, 
passende zorg. Daarom sluiten wij 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  

 

VERPLICHTINGEN PREM  

 

INKOOP PARKINSON 

Voor de toekomst wil ONVZ gezamenlijk met stakeholders verkennen of het van meerwaarde is voor 
onze verzekerden om de paramedische zorg voor specifieke patiëntengroepen, bijvoorbeeld patiënten 
met Parkinson, in te kopen bij een selectieve groep zorgaanbieders. 
 

file:///C:/Users/nvlf-10/Downloads/onvz-zorginkoopbeleid-paramedie-2023.pdf
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INNOVATIE 

Wij staan voor vernieuwende zorg die toegevoegde waarde heeft voor onze verzekerden. Het moet 
zorg beter of toegankelijker maken, of meer gemak geven aan de patiënt. Wij gaan graag met u in 
gesprek over de wijze waarop u innovatie en/of eHealth inzet binnen uw organisatie. Waar het gaat 
om digitale vernieuwingen richten we ons specifiek op de implementatie of opschaling van bestaande 
ontwikkelingen. Wanneer u een goed idee heeft voor innovatie en/of eHealth, ontvangen wij graag een 
inhoudelijk en financieel onderbouwde businesscase. Klik hier voor meer informatie over de 
voorwaarden van de businesscase. 
  

https://www.onvz.nl/zorgverlener/contracteren/innovatie
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

7 oktober 2022. 
Aanbieden zorgovereenkomsten via 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  

7 november 2022. 
 

NIEUWE ZORGAANBIEDER  

Voldoet u aan de gestelde voorwaarden voor een overeenkomst, 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. Indien wij voldoen aan onze zorgplicht is 
het mogelijk dat u een overeenkomst krijgt aangeboden waarbij enkele labels zijn uitgesloten. 
 

OVERIG 
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ZILVEREN KRUIS 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

De overeenkomst loopt door tot en met 31 december 2023.  
 
De overeenkomst logopedie heeft een looptijd van twee jaar (2022 en 2023). Dit geldt zowel voor de 
Basisovereenkomst als de BasisXtra-overeenkomst. De BasisXtraovereenkomst kan echter ook per 1 
januari 2023 worden afgesloten. De looptijd bedraagt dan 1 jaar. 
 

VISIE  

Wij werken met u samen aan toekomstbestendige logopedie Dit betekent toegankelijke, doelmatige en 
kwalitatief goede zorg voor onze klanten. Praktijken die zich hiervoor inzetten door zelfevaluatie en het 
stellen van verbeterdoelen belonen we. Ook nemen we deel aan een denktank van de NVLF over de 
wijze waarop digitale zorg kan worden ingezet om onder andere wachtlijsten te verminderen.  
In het inkoopbeleid (hoofdstuk Wat willen we bereiken) vindt u algemene informatie over wat Zilveren 
Kruis voor haar klanten wil bereiken door zorg dichterbij, het versnellen van digitale zorg en de 
transformatie naar een duurzaam zorglandschap. 
 
Visie en beleid Zilveren Kruis 
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2021 

De overeenkomst logopedie heeft een looptijd van twee jaar. 
 
Dit geldt zowel voor de Basisovereenkomst als de BasisXtra-overeenkomst. De BasisXtra-
overeenkomst kan echter ook per 1 januari 2023 worden afgesloten. De looptijd bedraagt dan 1 jaar.  
 
BasisXtra-overeenkomst: aanvullende eisen aan klantervaringsonderzoek  
Praktijken met een BasisXtra-overeenkomst dienen het meetbureau voor de PREM-vragenlijst 
toestemming te verlenen om bij toestemming van de klant:  

•  PREM-gegevens te delen met de landelijke verwerker voor het opstellen van een landelijke 
benchmarkrapportage.  

•  PREM-gegevens door te sturen naar Zorgkaart Nederland, ten behoeve van keuze-informatie 
voor de klant.  

 
BasisXtra-overeenkomst: overgang op een landelijke behandelindex voor contractjaar 2023. 
Voor contractjaar 2023 geldt de landelijke behandelindex van 2021 die door Vektis zal worden 
berekend. Deze landelijke behandelindex van 2021 heeft geen invloed op uw overeenkomst op het 
moment dat u al per 2022 de BasisXtra-overeenkomst heeft afgesloten. 
 

CONTRACTEERBELEID  

U komt in aanmerking voor de Basisovereenkomst als uw praktijk gedurende de gehele looptijd van 
de overeenkomst voldoet aan de volgende minimale voorwaarden  
1.  Alle logopedisten in uw praktijk hebben een wettelijk beschermde opleidingstitel logopedist 

(artikel 34-beroep Wet BIG) en zijn kwaliteitsgeregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici.  
2.  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.  

file:///C:/Users/nvlf-10/Downloads/inkoopbeleid-logopedie-2022-2023.pdf
file:///C:/Users/nvlf-10/Downloads/inkoopbeleid-logopedie-2022-2023.pdf
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid
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3.  Alle logopedisten in uw praktijk leveren zorg primair op een behandellocatie die voldoet aan 
de praktijkinrichtingseisen van de beroepsgroep. Ga voor de eisen naar nvlf.nl.  

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

 
BasisXtra-overeenkomst  
U komt in aanmerking voor de BasisXtra-overeenkomst als uw praktijk gedurende de gehele looptijd 
van de overeenkomst voldoet aan de volgende voorwaarden  
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 op de ingangsdatum van de overeenkomst met Zilveren Kruis, een 
overeenkomst met een door Zilveren Kruis erkend meetbureau om de PREM-vragenlijst uit te 
zetten onder alle klanten bij wie dit mogelijk is. Vóór 1 juli 2021 vindt u een lijst met 
meetbureaus die door Zilveren Kruis zijn erkend op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/logopedie.  

4.  Uw praktijk geeft het meetbureau toestemming om de PREM-gegevens van klanten te delen 
met de landelijke verwerker (Significant B.V.) voor het opstellen van een landelijke 
benchmarkrapportage met casemixcorrectie en deze geaggregeerd op praktijkniveau 
beschikbaar te stellen aan zorgverzekeraars ten behoeve van de zorginkoop, indien de klant 
daarvoor toestemming heeft gegeven.  

5.  Uw praktijk geeft het meetbureau toestemming om de PREM-gegevens door te sturen naar 
ZorgkaartNederland ten behoeve van keuze-informatie voor de klant, indien de klant daarvoor 
toestemming heeft gegeven.  

6.  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.  

 
Daarnaast hanteren we de volgende voorwaarde voor de BasisXtra-overeenkomst op het moment dat 
uw praktijk de overeenkomst afsluit:  
7.  Uw praktijk heeft een behandelindex die op praktijkniveau kleiner dan of gelijk is aan de 

waarde van het 3e kwartiel.  
Voor contractjaar 2023 geldt de landelijke behandelindex van 2021 die door Vektis zal worden 
berekend. Deze landelijke behandelindex van 2021 heeft geen invloed op uw overeenkomst 
op het moment dat u al per 2022 de BasisXtra-overeenkomst heeft afgesloten. 

 
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.  
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Deelname kwaliteitscyclus is één van de voorwaarden voor de BasisXtra-overeenkomst.  
 
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.  
 

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  
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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 op de ingangsdatum van de overeenkomst met Zilveren Kruis, een 
overeenkomst met een door Zilveren Kruis erkend meetbureau om de PREM-vragenlijst uit te 
zetten onder alle klanten bij wie dit mogelijk is. Vóór 1 juli 2021 vindt u een lijst met 
meetbureaus die door Zilveren Kruis zijn erkend op zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/logopedie.  

4.  Uw praktijk geeft het meetbureau toestemming om de PREM-gegevens van klanten te delen 
met de landelijke verwerker (Significant B.V.) voor het opstellen van een landelijke 
benchmarkrapportage met casemixcorrectie en deze geaggregeerd op praktijkniveau 
beschikbaar te stellen aan zorgverzekeraars ten behoeve van de zorginkoop, indien de klant 
daarvoor toestemming heeft gegeven.  

5.  Uw praktijk geeft het meetbureau toestemming om de PREM-gegevens door te sturen naar 
ZorgkaartNederland ten behoeve van keuze-informatie voor de klant, indien de klant daarvoor 
toestemming heeft gegeven.  

 

INKOOP PARKINSON 

Geen specifieke inkoop. 
 

INNOVATIE  

Wij stimuleren de opschaling van innovaties die bijdragen aan zorg dichterbij Innovatieve voorstellen 
zien wij graag tegemoet. Wij stimuleren innovaties die bijdragen aan onze meerjarenstrategie zorg 
dichterbij, zorg digitaal en thuis. En de transformatie naar een duurzaam zorglandschap. Heeft u 
ideeën? Legt u deze voor via onze website. Wij bekijken met u de mogelijkheden. Meer over de visie 
van Zilveren Kruis op innovatie leest u op het innovatiebeleid van Zilveren Kruis 
  

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/visie-en-beleid/innovatie
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Huidige overeenkomst loopt door. 
 

TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Na 1 november 2021 kunt u alleen een overeenkomst afsluiten als u een nieuwe zorgaanbieder bent. 
 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Een nieuwe praktijk is een praktijk die in 2021 geen overeenkomst logopedie heeft met Zilveren Kruis. 
U vraagt een overeenkomst aan via zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/aanvragen-overeenkomst. 
 

OVERIG 
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ENO 

Bron 

LOOPTIJD OVEREENKOMST 

Voor logopedie  zijn  in 2022 nieuwe overeenkomsten af met een looptijd van twee kalenderjaren. 
Deze overeenkomsten zijn geldig tot en met 31 december 2023.  
 
De merken Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg zijn onderdeel van ENO. 
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022  

•     Voor logopedie worden overeenkomsten met een looptijd van twee kalenderjaren aangeboden. 
• Algemene basiseisen voor alle paramedische beroepsgroepen: in de basiseis dat onze 

verzekerden binnen vijf werkdagen terecht kunnen voor een eerste behandeling is ‘behandeling’ 
gewijzigd in ‘afspraak’. 

• Logopedie: de benaming van de overeenkomsten is gewijzigd. Overeenkomst B is voor 
zorgaanbieders die voldoen aan onze basiseisen. Overeenkomst A is voor zorgaanbieders die 
aanvullend op de basiseisen aan extra voorwaarden voldoen (Kwaliteitstoets en/of 
Kwaliteitscyclus). 
 

VISIE  

Sterke eerstelijnszorg is van groot belang. Binnen de eerstelijnszorg zijn onder andere paramedische 
disciplines, ieder vanuit hun eigen professionele taakgebied, direct betrokken bij zorgverlening aan 
onze verzekerden. De toegevoegde waarde van paramedische zorg in de eerstelijn zien we onder 
andere terug in de goede toegankelijkheid van zorg in de buurt, zelfzorgondersteuning en het 
voorkomen van duurdere tweedelijnszorg. Daarnaast kan het paramedisch vakgebied in de eerstelijn 
bijdragen aan het beantwoorden van multidisciplinaire zorgvragen en de beïnvloeding van 
‘contextfactoren’, zoals de leefstijl en de sociaalmaatschappelijke situatie van onze verzekerden.  
 
De gezondheidszorg is continu aan verandering onderhevig. Door toenemende vergrijzing, toename 
van behandelmogelijkheden en toename van het aantal mensen met een chronische aandoening zal 
de zorgvraag de komende jaren flink blijven groeien. Daarnaast willen mensen zo lang mogelijk met 
een zo optimaal mogelijke kwaliteit van leven in hun eigen omgeving blijven functioneren. Door deze 
ontwikkelingen wonen meer kwetsbare ouderen met een complexe zorgvraag thuis. Hierdoor neemt 
de zorgvraag die op de eerstelijn afkomt, toe.  
 
Eno vindt het van belang dat verzekerden de regie voeren over hun eigen leven, gezondheid en zorg. 
Niet de ziekte of aandoening van onze verzekerden staat centraal, maar juist iemands mogelijkheden, 
ervaren gezondheid en eigen wensen voor de te behalen kwaliteit van leven. Niet op elke behoefte 
past een medisch antwoord. Zelfmanagement neemt een belangrijke plaats in. Wij zien voor 
paramedische zorgaanbieders een belangrijke rol weggelegd om onze verzekerden hierbij te helpen 
en te faciliteren. De dialoog tussen u en onze verzekerden is hierbij cruciaal. Samen met onze 
verzekerden bekijkt u wat in het individuele geval het meest passende antwoord op een hulpvraag is.  
 
Het uitgangspunt voor de komende jaren blijft dat de juiste zorg op de juiste plek wordt aangeboden. 
Het gaat dan om het voorkomen van (duurdere) zorg (substitutie), het verplaatsen van zorg (dichterbij 
mensen thuis) of het vervangen van zorg door andere zorg (bijvoorbeeld e-health). Paramedische 
zorg is zorg van goede kwaliteit, die dicht bij onze verzekerden is georganiseerd en laagdrempelig en 
breed toegankelijk is. Goed ingerichte eerstelijns paramedische zorg kan in een groot deel van de 
zorgbehoefte van onze verzekerden voorzien en daarmee de aanspraak op duurdere tweedelijnszorg 
beperken. Daarom vinden wij het van belang dat u zich samen met ons verder ontwikkelt en versterkt 
om meer van de toenemende en steeds complexer wordende zorgvraag op te vangen, een 
effectievere rol te spelen bij het inzichtelijk maken van de kwaliteit van de geleverde zorg, onze 

file:///C:/Users/nvlf-10/Downloads/Zorginkoopbeleid%202023%20-%20Paramedische%20zorg.pdf
https://www.salland.nl/
https://www.zorgdirect.nl/
https://www.hollandzorg.nl/
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verzekerden dicht bij huis te bedienen van de meest passende zorg en de zorgkosten te beheersen. 
Een brede, goed functionerende multidisciplinaire samenwerking in de regio of wijk, dicht bij onze 
verzekerden, is hierbij essentieel. Binnen de eerstelijn, maar ook tussen eerste- en tweedelijn. 
Bovendien strekt de samenwerking zich niet enkel uit binnen het medische domein, maar ook voor 
een belangrijk deel tussen zorg- en welzijnsdomein. Eno wil daarom samen met u verkennen waar 
mogelijkheden liggen om te investeren in preventie en substitutie van zorg.  
 
Om de paramedische zorg in de toekomst voldoende toegankelijk en betaalbaar te houden, 
verwachten we steeds meer van de inzet van (nieuwe) digitale technologie en innovatie. Onder 
digitale technologie verstaat Eno de toepassing van zowel digitale informatie als communicatie om de 
gezondheid en de gezondheidszorg te ondersteunen en/of te verbeteren. Bij innovatie denken we aan 
zorgvernieuwing: (technologische) oplossingen om de zorg met behoud van minimaal dezelfde 
kwaliteit slimmer, efficiënter en/of goedkoper te organiseren. Eno is van mening dat e-health een 
bijdrage kan leveren aan de toegankelijkheid van de paramedische zorg, het bevorderen van 
zelfmanagement en het aanbieden van de juiste zorg op de juiste plek. Hoe innovatie en inzet van 
digitale technologie precies een rol kunnen spelen binnen de paramedische zorgverlening, moet de 
komende jaren verder worden onderzocht. Deze uitdaging gaan we graag met u aan. 
 

CONTRACTEERBELEID  

Algemene basiseisen voor alle paramedische zorgaanbieders  
•  Onze verzekerden kunnen binnen vijf werkdagen terecht voor een eerste afspraak, voor zover 

geen conflict optreedt met de geldende zorginhoudelijke richtlijn(en) en/of de wens van onze 
verzekerden;  

•  Uw praktijk heeft een eigen website met daarop ten minste de namen van de zorgverleners 
die bij uw praktijk werken, het praktijkadres, het telefoonnummer met tijden waarop uw praktijk 
bereikbaar is (alle werkdagen), de openingstijden van de praktijk, de geboden 
verbijzonderingen (indien van toepassing) en de klachtenregeling;  

 
Wij hanteren voor 2022/2023 twee overeenkomsten voor logopedie.  
Om in aanmerking te komen voor overeenkomst B, voldoet u op het moment van het aanvragen van 
de overeenkomst én gedurende de duur van de overeenkomst minimaal aan de gestelde basiseisen.  
Om in aanmerking te komen voor overeenkomst A, voldoet u op het moment van het aanvragen van 
de overeenkomst én gedurende de duur van de overeenkomst minimaal aan de gestelde basiseisen 
én beschikt u op het moment van het aanvragen van de overeenkomst én gedurende de duur van de 
overeenkomst over een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets en/of Kwaliteitscyclus 
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS  

Om in aanmerking te komen voor overeenkomst A, voldoet u op het moment van het aanvragen van 
de overeenkomst én gedurende de duur van de overeenkomst minimaal aan de gestelde basiseisen 
én beschikt u op het moment van het aanvragen van de overeenkomst én gedurende de duur van de 
overeenkomst over een geldig certificaat van de Kwaliteitstoets en/of Kwaliteitscyclus. 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

 

INKOOP PARKINSON 

Logopedie aan onze verzekerden bij de ziekte van Parkinson wordt geleverd door logopedisten die 
zijn aangesloten bij ParkinsonNet. 
 
Recente studies tonen bijvoorbeeld aan dat gespecialiseerde paramedische zorgverleners bij de 
behandeling van mensen met de ziekte van Parkinson kwalitatief betere en meer doelmatige zorg 
verlenen. Wij geloven dat het inkopen van paramedische zorg bij gespecialiseerde zorgaanbieders, 
die specifiek zijn opgeleid om bij specifieke aandoeningen deskundige begeleiding en zorg te leveren 
en in netwerken multidisciplinair samenwerken, ons helpt bij ons streven om kwalitatief verantwoorde, 
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effectieve en passende paramedische zorg voor onze verzekerden aan te bieden. Daarom kopen we 
paramedische zorg bij de ziekte van Parkinson alleen in bij paramedische zorgaanbieders die zijn 
aangesloten bij ParkinsonNet. Met deze selectieve inkoop van zorg begeleiden we onze verzekerden 
naar de best passende paramedische zorgverlener.  
 

INNOVATIE 

Innovatie is één van de speerpunten van het beleid van Eno. Wij zien dat de toegankelijkheid, 
betaalbaarheid en kwaliteit van de zorg onder druk staat. Er is sprake van een toenemende 
zorgvraag, de zorgvraag wordt complexer en mensen wonen langer thuis. Daarnaast hebben we te 
maken met krapte op de arbeidsmarkt. In onze ogen kan innovatie een belangrijke bijdrage leveren 
om deze druk te verminderen. Patiënten vragen er ook om. De beschikbaarheid van nieuwe 
mogelijkheden en technieken in de zorg gaat niet voorbij aan zorgvragers en logischerwijs ontstaat 
daardoor de vraag naar de toepassingen. Ook zijn wij ervan overtuigd dat innovatie een bijdrage levert 
aan onze strategische doelen. Met innovatie doelen wij overigens niet alleen op de technologische 
vernieuwingen maar ook op vernieuwende processen, sociale innovatie of nieuwe 
financieringsvormen. Wij maken daarom graag afspraken met u over innovaties die een aantoonbare 
bijdrage leveren aan onze beleidsvisie en -doelstellingen. Eno gaat daarover graag het gesprek met u 
aan, primair aan de hand van de bestaande innovatiemogelijkheden binnen de beleidsregelgeving van 
de NZa (zorgsoortspecifiek of de beleidsregel Innovatie). Meer informatie over ons algemene 
innovatiebeleid treft u aan op onze website. 
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Voor fysiotherapie en logopedie hebben wij met ingang van 2022 een overeenkomst afgesloten met 
een looptijd van twee kalenderjaren en een geldigheidsduur tot en met 31 december 2023. Dat 
betekent dat Eno zorgaanbieders, met wie wij voor 2022/2023 een overeenkomst hebben gesloten 
voor fysiotherapie en logopedie, met ingang van 2023 geen nieuwe overeenkomsten aanbieden.  
 

VRAGEN / TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

  

NIEUWE ZORGAANBIEDER  

Wilt u als nieuwe zorgaanbieder een overeenkomst? Nieuwe zorgaanbieders kunnen onder 
vermelding van de AGB-code een overeenkomst aanvragen. Onder nieuwe zorgaanbieders verstaan 
wij zorgaanbieders die nooit eerder of langer dan een jaar geleden een overeenkomst met Eno 
hebben gesloten of aangeboden hebben gekregen. Nieuwe zorgaanbieders voldoen aan de gestelde 
basiseisen. Nieuwe zorgaanbieders kunnen met ingang van 2023 een overeenkomst oefentherapie 
met ons sluiten voor een maximale duur van een jaar. Bij tussentijdse instroom is de looptijd 
evenredig korter. 
 

OVERIG 
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CZ 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

CZ groep hanteert voor logopedie een vierjarige overeenkomst: voor 2021, 2022, 2023 en 2024. Hebt 
u met ons een overeenkomst gesloten voor 2021? Dan krijgt u geen nieuwe overeenkomst voor 2022, 
omdat deze nog doorloopt. Daarnaast hanteren we aanvullend op deze basisovereenkomst de 
module Transparantie. Deze heeft zijn eigen voorwaarden en honorering. 
 

BELANGRIJKSTE WIJZIGINGEN TOV  2022   

 

VISIE  

CZ groep vindt het belangrijk dat de zorg kwalitatief goed, betaalbaar én voor iedereen toegankelijk is. 
We zien dat de zorg onder druk staat en verwachten niet dat dat de komende jaren zal verminderen. 
Het is daarom belangrijk dat we hier met elkaar goed op inspelen. Daarbij zien we onder meer een rol 
weggelegd voor de paramedicus: die kan de huisarts en het ziekenhuis ontlasten. Hierbij is ook een 
verschuiving van zorg nodig binnen de paramedische zorg; bij minder complexe zorg is een 
verschuiving naar zelfredzaamheid van de patiënt (nuldelijnszorg) van groot belang. 
 
Daarnaast zien we dat de hulpvraag van verzekerden verandert en dat zorgaanbieders steeds meer te 
maken krijgen met patiënten met complexe(re) problematiek. Daarvoor kan specialistische 
paramedische zorg nodig zijn. We kopen daarom niet alle zorg bij alle zorgverleners in, maar we doen 
dat voor bepaalde aandoeningen of zorgvragen selectief. Zoals voor verzekerden met de ziekte van 
Parkinson, waarbij onderzoek heeft aangetoond dat de zorg door fysiotherapeuten die aangesloten 
zijn bij ParkinsonNet van meerwaarde is. Op dit moment verkennen we de mogelijkheden van 
specialistische zorg voor verzekerden met COPD, om de zorg een stap voorwaarts te kunnen 
brengen. Hierbij maken we keuzes in het belang van de patiënt.  
 
Om de zorg toekomstbestendig te maken en te houden, zien we mogelijkheden in digitale 
zorgoplossingen. In eerste instantie zien we kansen bij de minder complexe problematiek om onder 
andere de toegankelijkheid van zorg, de zelfredzaamheid van verzekerden en het werk - plezier van 
de zorgverlener te optimaliseren.  
 
Triage is belangrijk om de toegankelijkheid en betaalbaarheid van de paramedische zorg te borgen. Er 
moet een zorgvuldige afweging plaatsvinden of zorg noodzakelijk is, welke interventie het best 
passend is en wanneer zelfredzaamheid ingezet kan worden. Zo kan de patiënt samen met de 
zorgverlener de juiste afwegingen maken (samen beslissen). 
 

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 van de zorgaanbieder is lager dan 150, of er is geen behandelindex vastgesteld 
(bijvoorbeeld omdat de zorgaanbieder in de betreffende periode 30 of minder patiënten heeft 
behandeld). Voor de overeenkomst voor 2023 geldt de behandelindex over heel 2021 en voor 2024 

https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/actueel/zorginkoopbeleid/zorginkoopbeleid-eerstelijns-paramedische-zorg.pdf?revid=18e776bd-edc9-465f-876b-1754d42e385e
https://www.cz.nl/-/media/zorgaanbieder/actueel/zorginkoopbeleid/zorginkoopbeleid-eerstelijns-paramedische-zorg.pdf?revid=18e776bd-edc9-465f-876b-1754d42e385e
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de behandelindex over heel 2022. Als er gedurende de looptijd van de overeenkomst een landelijke 
behandelindex voor logopedie wordt opgesteld, vastgesteld door Vektis, dan vervangt deze de 
behandelindex van CZ groep. Wij informeren u hier dan tijdig over 
 
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. 
 

 
 

INKOOP KWALITEITSCYCLUS 

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 zorgaanbieder heeft vóór het afsluiten van deze module minimaal 2 volledige jaren een 
overeenkomst gesloten met CZ groep voor het leveren van logopedie. 
  
• De behandelindex van de zorgaanbieder is 60 of hoger, maar lager dan 120. Voor de overeenkomst 
2023 geldt de behandelindex over heel 2021 en voor 2024 de behandelindex over heel 2022. Als er 
geen behandelindex is vastgesteld, is het niet mogelijk om deze module af te sluiten. Als er 
gedurende de looptijd van de overeenkomst een landelijke behandelindex voor logopedie wordt 
opgesteld, vastgesteld door Vektis, dan vervangt deze de behandelindex van CZ groep. Wij 
informeren u hier dan tijdig over.  
 
• Voor het meten van patiëntervaringen gelden de onderstaande voorwaarden in paragraaf PREM. 
 
• 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 de Kwaliteitscyclus. Praktijken die een certificaat van de 
Kwaliteitstoets hebben dat geldig is tot 2023, 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 onze website vindt u hier meer informatie over.  
 
• Om in aanmerking te komen voor de module Transparantie, moeten ook dossiers van verzekerden 
van CZ groep deel hebben uitgemaakt van de steekproef de Kwaliteitstoets. 
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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 2023 is dit de PREM Paramedische zorg met 
bijbehorende werkinstructie. CZ groep erkent bij de publicatie van dit zorginkoopbeleid voor 2022 in 
ieder geval de volgende meetbureaus: Mediquest, ZorgDNA, Qualiview en Zorgrespons. Uiterlijk 1 
oktober 2022 vermeldt CZ groep eventuele wijzigingen in de meetbureaus op zijn website. Daar vindt 
u meer informatie over de PREM Paramedische zorg 
 
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. CZ groep erkent bij de 
publicatie van dit zorginkoopbeleid voor 2023 in 13 ieder geval de volgende meetbureaus: Mediquest, 
ZorgDNA, Qualiview en Zorgrespons. Uiterlijk 1 september 2022 vermeldt CZ groep eventuele 
wijzigingen in de meetbureaus op zijn website.  
-  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. Voor 2023 geldt deze voorwaarde over 
2021 en voor 2024 geldt 2022.  
 

INKOOP PARKINSON 

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

INNOVATIE  

Voor de visie en ambities van CZ op het gebied van digitale zorg en ook de afspraken die we op ZN-
niveau met partijen hebben gemaakt om effectieve digitale zorg veilig en betrouwbaar op te schalen, 
kijk hier 
 
Samen met zorgaanbieders willen we stappen zetten om de hiervoor genoemde onderwerpen uit te 
werken. We staan daarbij open voor goede ideeën, bij voorkeur vanuit onze kernregio’s. Hebt u een 
innovatief idee? Meld het dan via het contactformulier op onze website als het voldoet aan onze 
voorwaarden. We vragen u om het idee te onderbouwen met een businesscase.  

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/paramedische-zorg/prem
https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorginkoopbeleid/digitale-zorg
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

CZ groep hanteert voor logopedie een vierjarige overeenkomst: voor de periode 2021-2024. Hebt u 
met ons een overeenkomst gesloten voor 2022? Dan bieden we u geen nieuwe overeenkomst aan 
voor 2023, omdat de bestaande overeenkomst nog doorloopt.  
 
Aanvullend op de basisovereenkomst hanteren we de module Transparantie. Deze heeft zijn eigen 
voorwaarden en honorering, zie hieronder bij punt b. 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 in 2023 
in kan gaan per 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. De einddatum van de module is gelijk aan die van 
de overeenkomst, mits jaarlijks aan de voorwaarden wordt voldaan. 
 

REACTIE  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Een nieuwe contractant voor 2023 is een zorgaanbieder die in 2022 geen overeenkomst heeft met CZ 
groep voor de zorgsoort waarvoor hij in aanmerking wil komen. Is dit op uw praktijk van toepassing en 
wilt u een overeenkomst voor 2023 met ons afsluiten? Vul dan het contactformulier op de website in. 
Op het moment van de aanvraag én gedurende de looptijd van de overeenkomst moet u 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 2023 kan de overeenkomst dus ingaan op 1 januari, 1 april, 1 juli of 1 oktober. 
 

OVERIG 

 
 

https://www.cz.nl/zorgaanbieder/contact/stuur-uw-vraag

