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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

 2 Kwaliteit
Voor onze verzekerden kopen wij goede zorg in. In ons algemene inkoopbeleid heeft u kunnen lezen 
dat deze zorg minimaal aan de volgende vereisten voldoet:
• De indicatievoorwaarden van de Zvw.
• Stand van wetenschap en praktijk.
•  De zorg wordt alleen verleend als de verzekerde daar redelijkerwijs op is aangewezen, gezien zijn 

gezondheidssituatie (medische noodzaak).

 3 Toegankelijkheid 
Wij vinden het belangrijk dat de toegankelijkheid van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg voor onze verze-
kerden is geborgd. Wij streven dan ook naar een brede contractering onder voorwaarde van kwali-
teitseisen om zo voldoende keuze aan onze verzekerden te bieden. 

 4 Betaalbaarheid
Om de zorg betaalbaar te houden is het van belang dat de geleverde zorg doelmatige zorg is. Dit houdt 
onder andere in dat de geleverde zorg voldoet aan de stand van wetenschap en praktijk. Daarnaast 
dient er sprake te zijn van passend gebruik van zorg. Onze verzekerden worden zo licht als mogelijk, 
maar zo zwaar als noodzakelijk geholpen. Als uitgangspunt hiervoor hanteren wij het overzicht verze-
kerde zorg van het Zorginstituut Nederland en de regeling Zintuiglijk Gehandicaptenzorg (NZa). 
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De zorg voor Zintuiglijk Gehandicapten is alleen toegankelijk als de ZG-problematiek op enig moment 
door een medisch specialist is vastgesteld. De zorg die geleverd wordt dient te voldoen aan de aan-
spraak ZG en aan hetgeen vastgelegd is in de polisvoorwaarden van de verzekerde.

Om te waarborgen dat de door ons betaalde zorg hieraan voldoet zullen wij de declaraties toetsen 
door middel van data- en risicoanalyses. Daarnaast zullen alle signalen die wij ontvangen ten aanzien 
van Misbruik, Oneigenlijk-, en Gepast gebruik worden bekeken en indien noodzakelijk zullen wij hier 
passende maatregelen voor treffen.

 5 Inkoopprocedure
Wij beperken de administratieve lasten rondom de contractering. Zo laten wij het proces zo soepel 
mogelijk verlopen door u een passend aanbod te doen dat recht doet aan de zorg die u biedt en bij-
draagt aan de gezamenlijke opdracht om zorg toegankelijk en betaalbaar te houden.
Alle aanbieders van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg die t/m 2016 onder het representatiemodel vielen 
zullen van ons per e-mail een aanbod ontvangen. Dit aanbod bevat een overeenkomst en een tarief-
lijst. Nadat wij de overeenkomst en de bijbehorende tarieven ondertekend retour hebben ontvangen 
zal u worden opgenomen in de zorgzoeker.

Niet gecontracteerde aanbieders
Mocht u ervoor kiezen geen overeenkomst met Caresq te sluiten, dan zijn de polisvoorwaarden van 
toepassing voor de vergoeding zintuiglijk gehandicaptenzorg aan onze verzekerden. Dit betekent dat 
de vergoeding van de geleverde zorg lager zal zijn. U wordt dan niet in de zorgzoeker genoemd als 
gecontracteerde aanbieder.

 6 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.
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In onderstaand schema vindt u een globale planning voor de zorginkoop 2018.

Onderwerp Datum

Aanbod per mail naar zorgaanbieders Eind augustus 2017

Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op 
zorgzoeker en website

12 november 2017


