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  1 Inleiding
Caresq zal als inkooporganisatie vanaf 2018 de inkoop verzorgen voor zorgverzekeringen van de labels:
• Promovendum
• National Academic
• Besured
Caresq treedt op als gevolmachtigde van IptiQ Life S.A. (IptiQ). IptiQ is risicodrager en zorgverzekeraar 
op grond van de Zorgverzekeringswet.

Voor meer informatie hierover verwijzen we u naar de website van caresq: www.caresq.nl.
Onze kerndoelstellingen van het inkoopbeleid zijn:
1. Kwaliteit
2. Toegankelijkheid
3. Betaalbaarheid

 Kwaliteit
Voor onze verzekerden kopen wij goede zorg in. Deze voldoet onder andere aan de actuele kwaliteits-
standaarden van de beroepsgroepen. Goede zorg is ook veilige zorg, waarbij de minimumnormen van 
de beroepsgroep (indien aanwezig) worden nageleefd. Bij goede zorg is er sprake van gepast gebruik. 
Dit impliceert:
• dat de zorg voldoet aan de indicatievoorwaarden van de Zvw;
• dat de zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk;
• dat de zorg alleen wordt verleend als de verzekerde daar redelijkerwijs op is aangewezen, gezien zijn 
gezondheidssituatie (medische noodzaak).

 Toegankelijkheid
 
Het is belangrijk dat de gecontracteerde zorg goed bereikbaar en voldoende toegankelijk is voor onze 
verzekerden en dat zij voldoende keuzevrijheid hebben. Ons contracteerbeleid is erop gericht om voor 
alle verzekerden binnen een redelijke afstand voldoende zorgaanbod te bieden. Wij streven er naar om 
afspraken die de toegankelijkheid van de zorg verminderen en veel administratieve lasten veroorzaken 
te vermijden, waardoor onze verzekerden gedurende het gehele jaar vrij zijn om gebruik te maken van 
alle gecontracteerde zorg . 

 Betaalbaarheid
Het inkoopbeleid is erop gericht om met zorgaanbieders goede en passende prijsafspraken te maken. 
Het doel hiervan is de zorg betaalbaar houden voor onze verzekerden. 
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Afspraken, die de toegankelijkheid van de zorg verminderen en veel administratieve lasten veroorza-
ken bij zowel zorgaanbieder als verzekeraar, worden zoveel mogelijk vermeden. 

Wij maken gebruik van efficiënte en innovatieve inkoopprocessen, waaronder digitale contractering. 
Hierdoor worden de bedrijfskosten zo laag mogelijk gehouden. In dat kader behoren ook meerjarenaf-
spraken tot de mogelijkheden. 

 2 Inkoopcriteria en kwaliteitsbeleid
Er worden alleen zorgaanbieders gecontracteerd die de geldende wet- en regelgeving in acht nemen, 
zoals te vinden in:
• de Zorgverzekeringswet;
• relevante wet- en regelgeving van de NZa;
• het Besluit zorgaanspraken (ZiNL);
• overige relevante wet- en regelgeving.

Wij gaan ervan uit dat de door ons gecontracteerde zorgaanbieders de meest recente normen en toet-
singskaders van IGZ in acht nemen, alsmede de Treeknormen. De meest gangbare eisen voor specifieke 
beroepsgroepen die gebruikelijk zijn voor contractering zullen wij ook toepassen. Daarnaast contracte-
ren wij alleen zorgaanbieders die gebruikmaken van Vecozo voor het indienen van de declaraties. Voor 
de meeste zorgsoorten geldt ook dat de zorginkoop via Vecozo plaats zal vinden. Meer informatie vindt 
u op www.vecozo.nl.

Wij zijn van mening dat kwaliteitseisen moeten worden opgesteld en gehandhaafd door zorgaanbieders 
en hun eigen beroepsgroepen, waarbij de gecontracteerde zorg voldoet aan de stand van wetenschap 
en praktijk. Wij respecteren tevens de verschillende ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit die 
worden geïnitieerd door Zorgverzekeraars Nederland (zoals bijvoorbeeld de minimumnormen). Zorg-
aanbieders dienen zich te blijven ontwikkelen en innoveren. 

Bij het inkopen van zorg voor onze verzekerden richten wij ons voornamelijk op het betaalbaar houden 
van de zorg. Wij zullen dan ook met zoveel mogelijk zorgaanbieders passende prijsafspraken maken. 
Onze verzekerden kiezen zelf, op basis van hun eigen wensen en voorkeuren, hun gecontracteerde 
zorgaanbieder. Gecontracteerde zorgaanbieders spannen zich zoveel mogelijk in om de informatievoor-
ziening ten behoeve van onze verzekerden te bevorderen, door deel te nemen aan de gebruikelijke 
kwaliteitsregistraties voor de betreffende zorgsoort.
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 3  Nieuwe zorgaanbieders en niet-gecontracteerde zorgaanbieders
Om onze kerndoelstellingen te verwezenlijken maken we bij de zorgcontractering een selectie van 
zorgaanbieders, welke aansluit op de (toekomstige) behoefte van onze klanten. Afhankelijk van de 
zorgsoort wordt er gekozen voor een uitnodiging voor een gesprek of wordt er een aanbod gedaan.

Heeft u van ons geen aanbod of uitnodiging ontvangen maar wilt u toch in aanmerking komen voor 
een overeenkomst? Via onze website kunt u een formulier invullen waarmee u dit kenbaar kunt maken. 
Indien blijkt dat uw (innovatieve) aanbod leidt tot een verbetering van de zorg in combinatie met een 
passende prijs, kunnen wij u alsnog benaderen. 

 4 Planning en bereikbaarheid
In onderstaand schema ziet u op welke manier u ons kunt bereiken.

Onderwerp Bereikbaarheid

Vragen over zorginkoop zorginkoop@caresq.nl

Vragen over declaraties zorgverleners@caresco.nl

Aanvragen overeenkomst www.caresq.nl

Vragen over machtigingen medischadvies@caresco.nl

Vermeld bij het versturen van uw e-mail in het onderwerp duidelijk uw AGB-code en zorgsoort.

In onderstaand schema een globale planning voor de zorginkoop 2018. In het inkoopbeleid per zorg-
soort vindt u een meer gedetailleerde planning.

Onderwerp Datum

Start contractering, afhankelijk van zorgsoort Augustus en September 2017

Publicatie gecontracteerde zorg op zorgzoeker 
en website

12 november 2017


