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Inkoopbeleid Huisartsen- en Multidisciplinaire zorg 2020

  1 Inleiding
Caresq verzorgt voor 2020 de inkoop voor de zorgverzekeraars iptiQ en EUCARE:

Zorgverzekeraar Labels Verwerking door UZOVI-code

iptiQ Promovendum
National Academic 
Besured

Caresco 3353

EUCARE Aevitae Aevitae 3360

Voor meer informatie over de deelnemende zorgverzekeraars en de labels waarvoor Caresq de inkoop 
verzorgt, verwijzen we u naar de website van Caresq: www.caresq.nl.

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. 

In het inkoopbeleid Huisartsen- en Multidisciplinaire zorg 2020 lichten wij toe wat deze doelstellingen 
betekenen voor de contractering van deze zorg. Zo vindt u hier ons specifieke kwaliteitsbeleid, de  
procedures en de planning.

Onder huisartsenzorg contracteert Caresq alle afspraken basishuisartsenzorg, multidisciplinaire zorg en 
aanvullende afspraken.

 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 kwaliteitsnormen die gelden binnen de beroepsgroep;
• De zorg wordt alleen verleend als de verzekerde daar redelijkerwijs op is aangewezen, gezien zijn  
 gezondheidssituatie.

Door uitvoering te geven aan het landelijk vastgestelde volgbeleid vertrouwen wij erop dat onze  
collega verzekeraars bovenstaande voorwaarden delen en dat u deze in acht neemt bij het leveren van 
zorg. 



 3 / 4Inkoopbeleid Huisartsen- en Multidisciplinaire zorg 2020

Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI)
Voor het inkoopbeleid gecombineerde leefstijlinterventie 2020 verwijzen wij u naar het inkoopbeleid 
Paramedische Zorg 2020.

 3 Toegankelijkheid
Huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg worden door de preferente zorgverzekeraar in de regio  
ingekocht. De afspraken worden gedeeld met de andere verzekeraars, die in beginsel de afspraken 
overnemen en volgen. Dit geldt voor de afspraken basishuisartsenzorg (segment 1), multidisciplinaire 
zorg (segment 2) en aanvullende afspraken en modules (segment 3).

Caresq koopt zorg in als landelijk werkende zorgverzekeraar zonder preferente regio. Om die reden 
zullen wij in 2020 zelf geen afspraken maken met aanbieders. Wij volgen de afspraken die u met de 
preferente zorgverzekeraar heeft gemaakt op inhoud en tarief. 

In het kader van administratieve lastenverlichting zullen wij geen aanvullende eisen stellen of 
naar aanvullende informatie vragen. Daarmee doen wij een beroep op een zorgvuldige en tijdige  
aanlevering van de afspraken door de preferente zorgverzekeraars.

 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 
moet er sprake zijn van gepast gebruik van zorg. Onze verzekerden worden zo licht als mogelijk, maar 
zo zwaar als noodzakelijk geholpen. Uw poortwachtersfunctie is hierin cruciaal. Daarnaast verwachten 
we dat u inzet op samenwerking met het sociaal domein en de mogelijkheden tot zorg dichtbij en  
substitutie met ziekenhuizen verkent.

Om te waarborgen dat de door ons betaalde zorg ook doelmatige zorg betreft, toetsen wij de  
declaraties door middel van data- en risicoanalyses. Op het moment dat er bij het toetsen afwijkingen  
worden geconstateerd, zullen wij waar nodig het gesprek met u aangaan. Daarnaast worden alle  
signalen die wij ontvangen ten aanzien van misbruik, oneigenlijk en ongepast gebruik onderzocht. 
Indien noodzakelijk treffen wij hierop passende maatregelen.

 5 Inkoopprocedure
Op het moment dat u een overeenkomst heeft gesloten, kunt u uw preferente zorgverzekeraar  
toestemming geven om de afspraken te delen met de andere zorgverzekeraars. Hierop worden de 
afspraken via VECOZO uitgewisseld en kunnen wij deze afspraken inlezen in onze systemen. 
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Caresq streeft naar een zo eenvoudig en soepel mogelijk proces. Dit is afhankelijk van een goede en 
tijdige aanlevering door de preferente zorgverzekeraar, een juiste verwerking door onze systemen en 
het moment van declareren door de aanbieder. 

Niet gecontracteerde aanbieders
Mogelijk kiest u ervoor om geen contract te sluiten met uw preferente zorgverzekeraar of om de 
afspraken niet te delen met verre zorgverzekeraars. In dat geval ontvangen wij geen informatie via 
VECOZO. Zonder (volg)contract met Caresq kunt u alleen zorg declareren waarvoor in de beleids- 
regel van de NZa geen contractvereiste is opgenomen. De polisvoorwaarden zijn van toepassing voor 
vergoeding van niet-gecontracteerde zorg aan onze verzekerden. Mogelijk is de vergoeding van de 
geleverde zorg lager. U wordt dan ook niet in de zorgzoeker genoemd als gecontracteerde aanbieder.

 6 Planning en bereikbaarheid
In onderstaand schema ziet u waar u met uw vragen terecht kunt.

Onderwerp Bereikbaarheid

Vragen over zorginkoop zorginkoop@caresq.nl

Aanvragen overeenkomst www.caresq.nl

Vragen over declaraties zorgverleners@caresco.nl
zorgverlenersloket@aevitae.com

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

Wij streven naar een verwerking van de afspraken voordat het nieuwe jaar start.

Onderwerp Datum

Start volgbeleid VECOZO Oktober 2019

Afronding contractering door preferente 
zorgverzekeraars

1 november 2019

Afspraken 2020 ingeregeld in declaratie- 
systeem

1 januari 2020

Verwerking kwartaalmutaties Lopende 2020


