
 

  

QUICK SCAN INKOOPBELEID 
ZORGVERZEKERAARS 2020 

De zorgverzekeraars hebben de wettelijke verplichting om op 1 april 2020 het algemeen inkoopbeleid 
2019 te publiceren. Hieronder een overzicht van hoofdpunten uit het inkoopbeleid per 
zorgverzekeraar. In dit overzicht kunnen we niet alle punten opnemen en dit overzicht is dus niet 
compleet. Voor het gehele inkoopbeleid van de zorgverzekeraars verwijzen wij u naar het 
inkoopdocument per zorgverzekeraar. De NVLF raadt u aan om ook het inkoopbeleid per 
zorgverzekeraars te lezen om te voorkomen dat u voor u geldende voorwaarden mist. Aan dit 
overzicht kunt u geen rechten ontleden. 
 
In overleg met NVLF 
De komende maanden wordt het inkoopbeleid 2020 in de overeenkomsten logopedie 2020 nader 
uitgewerkt.  
 
 
Hoe te lezen? 
Per zorgverzekeraar wordt het volgende uitgelicht: 
 

- Bron 
- Looptijd van de overeenkomst 
- Visie 
- contracteerbeleid 
- Inkoop kwaliteitstoets 
- Verplichtingen Prem 
- Inkoop Parkinson 
Contracteringsproces: 
- Aanbieden overeenkomst 
- Tegenaanbod 
- Uiterste tekentermijn 
- Nieuwe contractanten 
- Innovatie voorstellen 
- Overig  
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ZILVEREN KRUIS 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

De overeenkomst geldt voor 1 jaar ( tot en met 31 december 2020).  
 

VISIE  

We werken aan een visie waarin we inzichtelijk maken hoe we de komende jaren de zorg voor onze 
klanten willen verbeteren. U speelt daarbij een belangrijke rol. Want u bevindt zich in de directe 
omgeving van onze klanten en kunt hen oplossingen bieden die de zelfredzaamheid en therapietrouw 
vergroten.  
We willen kwalitatief goede logopedische zorg inkopen, die toegankelijk is voor onze klanten tegen 
marktconforme en uitlegbare tarieven. 
 

CONTRACTEERBELEID  

Het aantal Zilveren Kruis-overeenkomsten wordt teruggebracht van drie naar twee. De 
Standaardovereenkomst logopedie vervalt 
 
Dit zijn de kwaliteitsvoorwaarden voor een Basisovereenkomst logopedie  

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

- Alle logopedisten in uw praktijk meten klantervaringen met de PREM-vragenlijst. Uw 
praktijk legt uitkomsten van het klantervaringsonderzoek en de verbetermaatregelen die 
hieruit voortkomen schriftelijk vast, bijvoorbeeld in een jaarverslag. Voor het afsluiten van 
een overeenkomst hoeft u deze informatie niet mee te sturen. Bij een controle kan wel 
gevraagd worden naar de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek en de 
verbetermaatregelen.  

- Alle logopedisten in uw praktijk leveren zorg primair op een behandellocatie die voldoet 
aan de praktijkinrichtingseisen van de beroepsgroep.  

 
Dit zijn de kwaliteitsvoorwaarden voor een BasisXtra-overeenkomst logopedie  

- Uw praktijk voldoet aan alle voorwaarden van de Basisovereenkomst logopedie.  
- Uw praktijk heeft een behandelindex in 2018 bij Zilveren Kruis die op praktijkniveau kleiner 

of gelijk is aan de doelmatigheidsnorm. Deze norm is vastgesteld op het 3e kwartiel van 
de door Zilveren Kruis berekende behandelindex. Dit betekent dat 75% van de praktijken 
op basis van de behandelindex in aanmerking komt voor een BasisXtra-overeenkomst. De 
behandelindex over 2018 wordt door Zilveren Kruis uiterlijk in juni 2019 gecommuniceerd.  

- Uw praktijk heeft de kwaliteitstoets gedaan en heeft daarvoor een positief resultaat 
behaald  

 

INKOOP KWALITEITSTOETS  

Ja, voorwaarde voor de BaisXtra-overeenkomst.  In de tarieven van de BasisXtra-overeenkomst is 
een opslag voor kwaliteit en doelmatigheid is verwerkt. 
 

https://zorginkoopbeleid2020.zilverenkruis.nl/nl_NL/12410/182266/cover.html
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VERPLICHTINGEN PREM  

Ja, als voorwaarde in de overeenkomsten. Alle logopedisten in uw praktijk meten klantervaringen met 
de PREM-vragenlijst. Uw praktijk legt uitkomsten van het klantervaringsonderzoek en de 
verbetermaatregelen die hieruit voortkomen schriftelijk vast, bijvoorbeeld in een jaarverslag. Voor het 
afsluiten van een overeenkomst hoeft u deze informatie niet mee te sturen. Bij een controle kan wel 
gevraagd worden naar de uitkomsten van het klantervaringsonderzoek en de verbetermaatregelen.  
 

INKOOP PARKINSON 

Geen specifieke inkoop. 
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Zorgaanbieders ontvangen tegen 6 september de aanbiedingsbrief. Het contractvoorstel staat klaar in 
het zorgverlenersportaal.  
 

TEGENAANBOD  

7 oktober is de Laatste dag voor opmerkingen en om vragen te stellen over het contractvoorstel.  
 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

22 oktober is de Laatste dag om het aanbod te aanvaarden en de overeenkomst te ondertekenen (via 
www.zorgverlenersportaal.nl).  
Na de contracteerperiode kunt u alleen een overeenkomst afsluiten als u een nieuwe zorgaanbieder 
bent. 
 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

U bent een nieuwe zorgaanbieder als u in 2019 geen overeenkomst logopedie met Zilveren Kruis of 
DFZ heeft. Vul dan het contactformulier in op de website.   
 

INNOVATIE VOORSTELLEN 

Innovatie is essentieel om de continuïteit, kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg te verbeteren en te 
waarborgen voor nu en de toekomst. Hier leest u alles over het innovatiebeleid van Zilveren Kruis.  
Heeft u een idee voor verbetering van de zorg? En voor het versterken van de positie van de klant in 
het zorgproces? Dien uw zorginnovatie dan in via onze Zorginnovatiedesk. 
 

OVERIG 

Zilveren Kruis koopt met ingang van 2020 ook logopedische zorg voor De Friesland Zorgverzekeraar 
(DFZ) in. Heeft uw praktijk een overeenkomst logopedie of extramurale zorg in 2019 met DFZ? Voor 
2020 krijgt uw praktijk of instelling alleen een overeenkomst aangeboden van Zilveren Kruis.  
 
Zilveren Kruis stelt de tarieven vast op basis van declaratiegegevens  
In de tarieven wordt rekening gehouden met:  

- 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.  

 
Wij onderhandelen niet met individuele zorgaanbieders over de condities en tarieven van een 
overeenkomst. 
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MENZIS 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

We bieden een éénjarige overeenkomst aan. 
 

VISIE  

Bij onze zorginkoop staat de waarde van zorg voor onze klanten steeds centraal. Dat is noodzakelijk 
om de zorg ook in de toekomst beschikbaar, goed en betaalbaar te houden. In dit document vindt u 
onze visie en ons beleid. Met begrip voor elkaars rol binnen ons zorgstelsel, willen we samen met u 
stappen blijven zetten om de waarde van zorg voor ons allemaal te verhogen en om de juiste zorg op 
de juiste plek te leveren. 
Klik hier voor meer informatie 
 

CONTRACTEERBELEID  

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

- Verhogen transparantie in zorgaanbod en uitkomsten en vertalen naar verzekerde  
- Monitoren ontwikkelingen kwaliteitstoets NVLF  
- We hebben de verplichte aaneengesloten duur van 3 uur openstelling 

avond/weekend (naast de verplichte openstelling in dagdelen) laten vervallen. We 
gaan ervan uit dat de zorgaanbieder ruime openingstijden biedt aan onze 
verzekerden. Eveneens is de eis van verplichte dagdelen van 5 naar 4 
teruggebracht.  

 

INKOOP KWALITEITSTOETS  

Ja, voorwaarde 2e profiel. In verband met differentiatie behouden we de twee profielen binnen de 
beroepsgroep logopedie zoals we die in 2019 al kennen. Maar gezien de huidige ontwikkelingen 
rondom de kwaliteitstoets logopedie bieden we een éénjarige overeenkomst aan. Zowel profiel 1 als 2 
kent een einddatum van uiterlijk 31-12-2020.  
 

VERPLICHTINGEN PREM  

We vinden het belangrijk dat klantervaring gemeten wordt, maar stellen hierbij geen inkoopeisen aan 
uitzet- en responspercentages. Daarnaast is landelijk besloten het klantervaringsonderzoek te laten 
verlopen middels de PREM. Menzis zal verder in gesprek gaan met zorgaanbieders over mogelijke 
alternatieven (zoals Zorgkaart Nederland) om administratieve lasten verder te reduceren.  
 

INKOOP PARKINSON 

Geen specifieke inkoopvoorwaarden 
  

https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/paramedische-zorg/contractering/inkoopbeleid-2020
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Contractaanbod via e-mail in augustus/september voor fysiotherapie, oefentherapie en logopedie. Dit 
middels een hyperlink die leidt tot het digitale portaal voor contractering paramedie. Hier zal de 
zorgaanbieder digitaal de profielenlijsten moeten invullen alvorens Menzis kan besluiten tot een 
aanbod van een overeenkomst (met welk profiel), welke na het doornemen vervolgens digitaal kan 
worden ondertekend.  
 

TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

1 november overeenkomst retour 
 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

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 

Menzis doet intensief onderzoek naar e-health in de zorg en zal toepassing(en) waar mogelijk actief 
inzetten. 
 

OVERIG 
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A.S.R.  ZIEKTEKOSTEN 

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

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

Waarschijnlijk 3 jaar, 2020 t/m 2022 

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 KWALITEITSTOETS  

Nee 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

geen 
 

INKOOP PARKINSON 

Geen aparte inkoopvoorwaarden 
 

CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Heeft u voor 2019 al een contract met ons via DSW Zorgverzekeraar? Dan nemen wij op proactieve 
wijze contact met u op.  
 

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. 
 

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

Uiterlijk 15 oktober 
 

NIEUWE ZORGAANBIEDER  

Heeft u in 2019 geen contract met ons gehad via DSW Zorgverzekeraar, dan kunt u tot 1 oktober 
2019 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 
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VGZ 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

twee jaar 2019 en 2020 
 

VISIE  

Wij geloven dat het mogelijk is om de zorg met een gezamenlijke inspanning nog meer patiëntgericht 
en passend te maken en tegelijkertijd de betaalbaarheid te garanderen. Zorgprofessionals laten ons 
dit ook zien. Er is een gezamenlijke 
beweging op gang gekomen die de zorg beter én betaalbaarder maakt. Samen streven we naar zorg 
die beter is voor de patiënt, tegen lagere maatschappelijke kosten, mede dankzij en altijd samen met 
zorgaanbieders. We noemen dat zinnige zorg. 
 

CONTRACTEERBELEID  

Wij gebruiken één overeenkomst voor de inkoop van diëtetiek, ergotherapie, huidtherapie, logopedie, 
oefentherapie en voetzorg. 
Paramedici die voor 2019 een overeenkomst met VGZ sloten, hebben een tweejarige overeenkomst. 
Deze overeenkomst Paramedische zorg loopt tot en met 31 december 2020. Zij ontvangen dan ook 
geen nieuw aanbod voor 2020. In 
het derde kwartaal van 2019 ontvangen zij wel een nieuwe tariefbijlage voor 2020. 
 

INKOOP KWALITEITSTOETS  

Indien u gedurende de looptijd van de overeenkomst tot en met 2020 in bezit 
bent van een geldig vrijwillig kwaliteitstoetscertificaat,komt u in aanmerking voor een hoger tarief. 
De NVLF herziet de inhoud van de kwaliteitstoets in 2019. Het is afhankelijk van het onderscheidend 
vermogen van deze nieuwe inhoud of de praktijken 
met een kwaliteitstoetscertificaat in 2021 nog voor een hoger tarief in aanmerking komen. 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

Wij vragen alle paramedische zorgverleners gebruik te maken van de PREM vragenlijst. Wij stellen 
het uitzetten van de PREM voor de overeenkomsten 
2020 overigens niet verplicht. Echter,het gebruik ervan maakt de ervaringen van de patiënt voor u als 
zorgaanbieder wel meer inzichtelijk. 
Verder volgen wij de landelijke ontwikkelingen om patiëntervaringen transparant te maken via 
Zorgkaart Nederland. In 2021 passen wij ons 
beleid daarop aan. 
 

INKOOP PARKINSON 

Zorg voor klanten met de ziekte van Parkinson kopen wij selectief in bij 
fysiotherapeuten,ergotherapeuten en logopedisten die zijn aangesloten bij ParkinsonNet. Deze 
zorgaanbieders zijn gespecialiseerd in de behandeling 
van de ziekte van Parkinson waardoor zij bijvoorbeeld het aantal valincidenten verminderen. 
 

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

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Paramedici die voor 2019 een overeenkomst met VGZ sloten, hebben een tweejarige overeenkomst. 
Deze overeenkomst Paramedische zorg loopt tot en met 31 december 2020. Zij ontvangen dan ook 
geen nieuw aanbod voor 2020. In het derde kwartaal van 2019 ontvangen zij wel een nieuwe 
tariefbijlage voor 2020. 
 

TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Nieuwe zorgaanbieders kunnen gedurende het hele kalenderjaar een aanvraag voor een 
overeenkomst indienen via onze website. 
 

INNOVATIE VOORSTELLEN 

Samen met zorgaanbieders, belangenorganisaties, patiënten en verzekerden zijn we continu op zoek 
naar voorbeelden van zinnige zorg. Zo zien we jaarlijks heel veel initiatieven die de kwaliteit van zorg 
voor patiënten verbeteren en tegelijkertijd de kosten van behandelingen verlagen. Inmiddels zijn er al 
honderden good practices die aantoonbaar leiden tot zinnige zorg. 
U kunt uw goede voorbeelden ook online met ons delen via het Zinnige Zorg Loket. 
 

OVERIG 

Afgelopen jaar hebben we gesprekken gevoerd met paramedische zorgaanbieders en de 
beroepsverenigingen. Daarbij zijn een aantal verbeterpunten aan de orde gekomen. Mede op grond 
daarvan kiezen we ervoor om de tarieven voor diëtetiek, ergotherapie, huidzorg, logopedie en 
oefentherapie m.i.v. 2020 met gemiddeld 3 procent te verhogen. De precieze tarieven voor 2020 
maken we bekend tijdens het contractaanbod in september. 
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CZ 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

CZ groep hanteert voor logopedie een tweejarige overeenkomst, namelijk voor 2019 en 2020. De 
overeenkomst voor 2019 die zorgaanbieders hebben afgesloten, loopt daarmee door in 2020. CZ 
groep biedt deze zorgaanbieders geen nieuwe overeenkomst aan voor 2020. 
 

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 (kwalitatief goede zorg 
tegen betaalbare kosten), bij voorkeur in de totale keten van zorg voor de patiënt. We zien het als 
onze taak om voldoende aanbod te contracteren van zo veel mogelijk waarde, waaruit verzekerden 
kunnen kiezen op basis van kwaliteitsinformatie. 
 

CONTRACTEERBELEID  

Nieuwe contractanten logopedie kunnen in 2020 alleen in aanmerking komen voor een overeenkomst 
A. Daarvoor gelden onder meer deze voorwaarden: 

- behandelindex: de gerealiseerde behandelindex van de zorgaanbieder over 2018 is lager dan 
150 of deze is niet vastgesteld. Een behandelindex kan niet worden vastgesteld als er 
bijvoorbeeld 10 of minder verzekerden van CZ groep bij de betreffende praktijk zijn behandeld 
of als er geen volledig kalenderjaar een overeenkomst is gesloten tussen de zorgaanbieder en 
CZ groep. 

- Uitzetten PREM Logopedie. 
- Iedere behandellocatie van de zorgaanbieder is minimaal drie dagdelen per week geopend. 

Een dagdeel is een onafgebroken tijdspanne van vier uur (een ochtend, een middag of een 
avond). De openingstijden zijn per behandellocatie te vinden op de website van de 
zorgaanbieder. 

 

INKOOP KWALITEITSTOETS  

Vanaf 2020 is het niet meer mogelijk om een overeenkomst B af te sluiten. Zorgaanbieders met een 
overeenkomst A voor 2019 komen in 2020 niet in aanmerking voor een overeenkomst B na het 
behalen van de vrijwillige Kwaliteitstoets logopedie. Zorgaanbieders die voor 2019 een overeenkomst 
B hebben afgesloten en voor 2020 aantoonbaar voldoen aan de voorwaarden voor deze 
overeenkomst, behouden deze overeenkomst in 2020 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

de zorgaanbieder zet de PREM Logopedie uit onder minimaal 40% van alle patiënten die in zijn 
praktijk behandeld zijn. De zorgaanbieder sluit hiervoor een overeenkomst af met een gecertificeerd 
meetbureau voor elke in de praktijk werkzame logopedist om de PREM-vragenlijst uit te zetten. 
 

INKOOP PARKINSON 

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

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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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Uw overeenkomst logopedie loopt tot en met 31 december 2020. U ontvangt uiterlijk 1 november 2019 
de tariefbijlage voor 2020. 
 

TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Nieuwe contractanten logopedie kunnen in 2020 alleen in aanmerking komen voor een overeenkomst 
A. 
 

INNOVATIE VOORSTELLEN 

 

OVERIG 
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CARESQ 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

Caresq neemt in overweging om meerjarencontracten aan te bieden voor 2020 afhankelijk van de 
zorgsoort. 
 

VISIE  

Het algemene inkoopbeleid van Caresq voor 2020 is gebaseerd op drie kerndoelstellingen:  
1. Kwaliteit  
2. Toegankelijkheid  
3. Betaalbaarheid  
In het algemene inkoopbeleid vindt u een toelichting op deze kerndoelstellingen. 
 

CONTRACTEERBELEID  

• Naleving van de praktijkinrichtingseisen van de betreffende brancheverenigingen;  
• De praktijk is alle werkdagen van 09:00 uur tot 17:00 uur telefonisch bereikbaar en de verzekerde 
kan binnen vijf werkdagen terecht voor de eerste behandeling. 
 

INKOOP KWALITEITSTOETS  

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

VERPLICHTINGEN PREM  

Per 2020 is het bij gedifferentieerde inkoop vereist om gebruik te maken van een door ons 
aangewezen meetbureau voor het structureel uitvragen van de PREM;  

 

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
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

Wij zullen alle praktijken met de juiste Vektis registratie en VECOZO certificaten aanschrijven. 
Vanaf medio augustus zullen wij u een contractaanbod via het zorginkoopportaal van VECOZO doen. 
U ontvangt een e-mail met een link die u rechtstreeks naar de zorgovereenkomst doorverwijst. Voor 
de zorgsoorten waarbij sprake is van differentiatie bij de inkoop, wordt gebruik gemaakt van een 
vragen¬lijst. U ontvangt dan een link naar deze vragenlijst. Op basis van de antwoorden wordt het 
passende contract aangeboden. 
 

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 zorgover-
eenkomst 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 u waar nodig om aanvullende 
documentatie vragen. 
 

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 
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DSW 

Bron 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

 

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 alleen bepaald kan worden 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.  
 

INKOOP KWALITEITSTOETS  

Nee 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

Nee 
 

INKOOP PARKINSON 

Nee 
 

CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

DSW biedt de overeenkomsten digitaal via VECOZO aan. Om de overeenkomst op te halen, dient u 
een certificaat te hebben. U kunt het certificaat aanvragen via de website van VECOZO. De selectie 
van aanbieders die het aanbod voor een overeenkomst krijgen, is gebaseerd op de kwalificatie(s) die 
bij Vektis zijn aangegeven. Mocht u begin oktober 2019 nog geen overeenkomst hebben ontvangen, 
neem dan contact met ons op. 
 

TEGENAANBOD  

 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

Afronden contractering 12 november. 

https://web.dsw.nl/Zorgverleners/logopedie
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NIEUWE CONTRACTANTEN 

Bent u een nieuwe aanbieder en wilt u graag een overeenkomst met ons aangaan, dan kunt u deze 
aanvragen door middel van een formulier. Dit formulier kunt u downloaden via onze website. 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 

In tegenstelling tot voorgaande jaren contracteren wij niet meer voor a.s.r. Wij contracteren vanaf 01-
01-2020 voor DSW, Stad Holland en InTwente Zorgverzekeraar. 
Wij zijn voornemens per 01-01-2020 geen addendum voor behandelen op scholen af te sluiten, maar 
dit op te nemen in de overeenkomst.  
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ENO /  VRZ 

Bron ENO en VRZ Zorgverzekeraars 
 

LOOPTIJD OVEREENKOMST  

De overeenkomsten voor paramedische zorg hebben een looptijd van 1 kalen¬derjaar en zijn geldig 
tot en met 31 december 2020. We bekijken de mogelijkheid om voor bepaalde verstrekkingen een 
overeenkomst voor meerdere jaren aan te bieden. 
 

VISIE  

Een sterke eerste lijn is hierbij van groot belang. Binnen de eerste lijn 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  

Eno, ONVZ en Zorg en Zekerheid voeren een gezamenlijk inkoopbeleid en kopen gezamenlijk zorg in. 
In de kernregio van Eno koopt ENO paramedische zorg in en doen dat mede namens ONVZ en Zorg 
en Zekerheid.  
Voor de overige gebieden is de inkoop van paramedische zorg van de VRZ¬zorgverzekeraars belegd 
bij Zorg en Zeker¬heid.  
 
INKOOP KWALITEITSTOETS  
Wij hanteren in 2019 twee tariefgroepen voor logopedie. Met behulp van tariefdifferentiatie belonen we 
zorgaan¬bieders voor de inzet van een aanvullend kwaliteitsin¬strument. De eis voor de differentiatie 
geldt bovenop de minimumeisen, waarbij de behaalde Kwaliteitstoets gedurende de gehele looptijd 
van de zorgovereenkomst 2020 geldig moet zijn. 
 

VERPLICHTINGEN PREM  

Geen 
 

INKOOP PARKINSON 

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

https://www.eno.nl/zorgaanbieders/inkoopbeleid/inkoopbeleid--20
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CONTRACTERINGSPROCES 

 

AANBIEDEN OVEREENKOMST  

De zorgovereenkomsten wor¬den door Eno in de kernregio op papier aangeboden.  
 

TEGENAANBOD  

Wij hanteren standaardovereenkomsten. 
 

UITERSTE TEKENTERMIJN  

 

NIEUWE CONTRACTANTEN 

Nieuwe zorgaanbieders kunnen onder vermelding van de AGB-code een overeenkomst aanvragen. 
 

INNOVATIE VOORSTELLEN 

 

OVERIG 

Paramedische zorg op school moet minimaal voldoen aan de richtlijnen zoals opgesteld door de 
beroepsgroep. 
 


