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1. Inleiding
Voor u ligt het Zorginkoopbeleid Farmacie ONVZ 2020. In dit document beschrijft ONVZ
Ziektekostenverzekeraar N.V. (hierna te noemen ONVZ) op welke manier, met welke criteria en
volgens welke planning zij farmaceutische zorg voor 2020 inkoopt. Dit zorginkoopbeleid voor
farmaceutische zorg geldt als aanvulling op het Algemeen Zorginkoopbeleid 2020 van VRZ
Zorginkoop.
Voor de inkoop van farmaceutische zorg 2020 geldt voor ONVZ ander inkoopbeleid dan voor Zorg
en Zekerheid en Eno Zorgverzekeraar. U treft dan ook voor Zorg en Zekerheid en Eno
Zorgverzekeraar een ander inkoopdocument aan op https://www.vrzzorginkoop.nl/.
In de versie van 1 juli 2019 vindt u een nadere toelichting op de op de wijzigingen in het
inkoopbeleid van ONVZ (hoofdstuk 6).

2. Strategie
2.1 Zorgverzekeraar
Dit inkoopbeleid geldt voor ONVZ Ziektekostenverzekeraar N.V. en haar labels PNOzorg en VvAA
zorgverzekeringen, werkend onder UZOVI code 3343, hierna te noemen ONVZ.

2.2 Zorg
Dit inkoopbeleid behelst de inkoop van farmaceutische zorg zoals vermeld in het Besluit
zorgverzekering artikel 2.8 en de Regeling zorgverzekering artikel 2.5.
Voor farmaceutische spoedzorg is representatie van toepassing. Het contracteren van
farmaceutische spoedzorg is sinds 2014 non-concurrentieel verklaard. De NZa prestaties worden
op basis van representatie ingekocht door de dominante zorgverzekeraar. Aanbieders van
farmaceutische spoedzorg krijgen van ONVZ een standaardovereenkomst aangeboden exclusief de
tarieven voor de NZa prestaties.
Sondevoeding wordt niet bij apotheekhoudenden ingekocht, maar bij leveranciers van
voedingspompen.
Voor 2020 besteedt ONVZ extra aandacht aan de onderdelen voeding, specialistische
geneesmiddelen met toedieningsbegeleiding en doelmatigheid van zorg. Hierover gaat ONVZ in
gesprek met die zorgaanbieders die een voor ONVZ relevant omzetvolume hebben.

2.3 Minimumeisen
ONVZ hanteert geen andere eisen om voor een overeenkomst in aanmerking te komen dan de in
de Geneesmiddelenwet omschreven vereisten voor het bevoegd te koop aanbieden of ter hand
stellen van UR-geneesmiddelen of UA-geneesmiddelen.
Voor leveranciers van sondevoeding en voedingspompen gelden de eisen zoals vermeld in
Hulpmiddelen Zorginkoopbeleid 2020 van VRZ Zorginkoop.
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2.4 Contractduur
ONVZ biedt in de regel een overeenkomst aan met een looptijd van één jaar. Meerjarenafspraken
inclusief concrete doelstellingen ten aanzien van zorgkwaliteit en doelmatigheid zijn echter
bespreekbaar en worden indien mogelijk ook aangeboden bij standaardovereenkomsten.

2.5 Vertegenwoordiging
ONVZ onderscheidt twee inkooproutes: maatwerk en standaard.
Maatwerkcontractering vindt plaats middels onderhandeling met vertegenwoordigers van
apotheekketens en zorgmakelaars, voor de bij hen aangesloten apotheekhoudenden en voor de
apotheken in eigendom van de apotheekketen. ONVZ treedt vroegtijdig in contact met de bij haar
bekende apotheekketens en zorgmakelaars. Meent u onterecht niet te zijn benaderd, dan kunt u
tot 1 juli contact met ons inkoopsupportteam opnemen. Zij zijn bereikbaar via:
inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl.
Laat u zich niet vertegenwoordigen door een apotheekketen of zorgmakelaar, dan ontvangt u een
standaardaanbod. Indien u van ons geen aanbod heeft gekregen, maar wel in aanmerking wenst te
komen voor een overeenkomst, dan kunt u dit kenbaar maken via ons inkoopsupportteam. Zij zijn
bereikbaar via: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl.
Sondevoeding wordt ingekocht bij leveranciers van voedingspompen. ONVZ neemt hiertoe contact
op met de huidige gecontracteerde leveranciers. Heeft u op dit moment geen overeenkomst en
meent u in aanmerking te komen voor een overeenkomst, dan kunt tot 1 juli contact met ons
inkoopsupportteam opnemen. Zij zijn bereikbaar via: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl.

3. Kwaliteitsbeleid
3.1 Waardering van kwaliteit
Kwaliteit van zorg is een belangrijk onderdeel van de zorginkoop. Met zorginkoop kan kwaliteit van
zorg worden beloond en daarmee worden gestimuleerd. Dat geldt ook voor de doelmatigheid van
zorg.
ONVZ hanteert geen tariefdifferentiatie op basis van vooraf vastgestelde kwaliteitsindicatoren.
ONVZ wil de definitie van kwaliteit samen met het veld vaststellen om daarmee recht te doen aan
de diversiteit in de markt en het onderscheidend aanbod van de diverse apotheekketens. ONVZ
treedt dan ook in overleg met vertegenwoordigers van apotheekketens en zorgmakelaars om tot
een aanbod specifieke kwaliteitsbeloning te komen. Dit overleg is helaas niet mogelijk met
apotheken die zich niet laten vertegenwoordigen. Deze apotheken zullen derhalve een uniform
aanbod ontvangen zonder differentiatie naar kwaliteit.

3.2 Innovatief aanbod
ONVZ is een innovatieve kwaliteitsspeler. Innovatie binnen de zorg is noodzakelijk om in de
toekomst de kwaliteit, toegankelijkheid en betaalbaarheid van de zorg te kunnen behouden.
Het centrale uitgangspunt hierbij is voorzien in de behoefte van onze verzekerden, maar ook dat
innovatieve concepten concreet toepasbaar en betaalbaar zijn. Daarnaast moet de innovatie
aansluiten bij de propositie van ONVZ.
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Met vertegenwoordigers van apotheekketens en zorgmakelaars wordt bij de
onderhandelingsgesprekken het innovatieve aanbod besproken. De meerwaarde voor ONVZ
verzekerden wordt afgewogen en gewaardeerd waar van toepassing. Apotheekhoudenden met
innovatief aanbod die zich niet laten vertegenwoordigen kunnen direct contact met ons opnemen
via: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl. Dit innovatief aanbod zal niet worden verwerkt in het
contractaanbod 2020, maar kan wel individueel in behandeling worden genomen voor bespreking
buiten het inkoopproces.

4. Procedure en planning zorginkoop
4.1 Fasen zorginkoop
Uiterste datum

Inkoopactiviteit

1 april 2019

Publicatie Zorginkoopbeleid Farmacie ONVZ 2020 op hoofdlijnen via
https://www.vrzzorginkoop.nl/.

1 juli 2019

Wijzigingen/aanvullingen ten opzichte van gepubliceerd Zorginkoopbeleid 2020
worden uiterlijk 1 juli 2019 gepubliceerd via https://www.vrzzorginkoop.nl/
(indien van toepassing).

1 juli 2019

Start onderhandeling met vertegenwoordigers van apotheekketens en
zorgmakelaars.

1 oktober 2019

Uiterlijk 1 oktober 2019 verstuurt ONVZ de standaardovereenkomst. De
maatwerkovereenkomst wordt uiterlijk 1 oktober 2019 verstuurd of zoveel later
als er met apotheekketens en zorgmakelaars overeenstemming is bereikt. U
heeft 6 weken de tijd om de overeenkomst te bestuderen en te ondertekenen.

4.2 Digitaal contracteren
De zorgovereenkomsten worden via het VECOZO Zorginkoopportaal aangeboden aan de
zorgaanbieders.
Om toegang te krijgen tot het VECOZO Zorginkoopportaal dient u zelf, via VECOZO, uw certificaat
en autorisatie in orde te maken. Zorg ervoor dat u dit tijdig heeft geregeld om vertraging te
voorkomen. Om toegang te verkrijgen tot de Contracteermodule van het Zorginkoopportaal wordt
bij de Kamer van Koophandel (KvK) gecontroleerd of u tekenbevoegd bent. Het is dus essentieel
dat de gegevens van de tekenbevoegde, zoals vastgelegd in het Handelsregister van de KvK,
actueel zijn. Alle informatie over hoe u zich bij VECOZO voor het Zorginkoopportaal kunt
aansluiten, welke modules voor u relevant zijn en antwoorden op technische vragen, kunt u vinden
via: www.vecozo.nl/support/zorginkoopportaal.

5. Bereikbaarheid
Voor vragen over de inkoop en contractadministratie kunt u gedurende het jaar contact opnemen
met ons inkoopsupportteam door een e-mail te sturen aan: inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl of
door telefonisch contact op te nemen via: 030 – 686 69 177.
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De zorgaanbieders die zich hebben aangesloten bij een keten, zorgmakelaar of soortgelijke
organisatie verzoeken wij om de communicatie zo veel mogelijk via de betreffende contactpersoon
te laten verlopen.

6. Wijzigingen t.o.v. 2019
In het Zorginkoopbeleid Farmacie ONVZ 2020 zijn de volgende wijzigingen aangebracht ten
opzichte van het Zorginkoopbeleid Farmacie ONVZ 2019:
-

Meerjarenafspraken zijn bespreekbaar.

-

Aandacht voor de onderwerpen:
o

voeding: ONVZ introduceert een gedifferentieerde tariefstelling;

o

specialistische geneesmiddelen met toedieningsbegeleiding: ONVZ introduceert een
nieuw prijsmodel op een aantal groepen geneesmiddelen;

o

doelmatigheid van zorg.

Vanuit doelmatigheid van zorg is aandacht voor:
-

verbeteren substitutiegraad;

-

geneesmiddelgroepen waarbij de Laagste Prijs Garantie methodiek tot onvoldoende
marktconformiteit leidt. ONVZ introduceert een nieuw prijsmodel voor een aantal groepen
geneesmiddelen;

-

marktconformiteit van tarieven.

Over deze onderwerpen maken we in de inkoopgesprekken met de betreffende leveranciers,
vertegenwoordigers van apotheekketens en zorgmakelaars nadere afspraken. Deze afspraken zijn
uitgangspunt voor de overeenkomsten die worden aangeboden aan apothekers die zich niet laten
vertegenwoordigen (standaardaanbod).

Disclaimer
Dit zorginkoopbeleid is opgesteld met inachtneming van de thans bekende wettelijke, beleids- en financiële
kaders. ONVZ behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om het zorginkoopbeleid alsmede de bijbehorende
zorginkoopprocedure op enig moment aan te passen wegens gewijzigde of nog te wijzigen wet- en regelgeving
(beleidswijzigingen daarbij inbegrepen) alsook gewijzigde of nog te wijzigen financiële kaders. Zij behoudt zich
eveneens het recht voor om het zorginkoopbeleid verder aan te vullen en/of te verduidelijken.
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