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VOORWOORD

Voor u ligt de samenvatting van het zorginkoopbeleid extramurale farmacie 2023 van de 
verschillende zorgverzekeraars.

De samenvatting geeft een weergave van de highlights en opvallende zaken. Voor een 
volledig beeld van de inhoud wordt u verwezen naar de verschillende 

zorginkoopbeleidsstukken. Zie aan het eind de bronvermelding voor een directe link naar 
de verschillende zorginkoopbeleidsstukken.



ALGEMENE BESCHOUWING

De volgende onderwerpen komen veelal terug in de verschillende zorginkoopbeleidsstukken (ZIBs) van 
zorgverzekeraars en worden daarom in deze algemene beschouwing nader toegelicht.

Prestatie herziening geïndividualiseerde distributievorm

De prestatiebeschrijving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) betreffende de geïndividualiseerde 
distributievorm (GDV) wordt herzien. De bekostiging voor de GDV verandert hiermee van een tarief per 
geneesmiddel in de rol, naar een all-in tarief per geleverde GDV (onafhankelijk van de hoeveelheid 
geneesmiddelen in de GDV). De verschillende zorgverzekeraars geven aan de GDV conform de nieuwe NZa
prestatiebeschrijving in te kopen.

Duurzaamheid

Zorgverzekeraars benoemen duurzaamheid als thema voor de zorginkoop voor 2023. Zorgverzekeraars spreken 
over de landelijke CO2- doelstellingen en het aanleveren van een CO2-routekaart. Daarnaast is aandacht voor 
het terugdringen van geneesmiddelspillage. Hier hoort gepast gebruik bij. Dat betekent het ter hand stellen van 
geneesmiddelen voor een langere periode indien mogelijk, maar ook voor een kortere periode indien de situatie 
daarom vraagt.



ALGEMENE BESCHOUWING

Digitalisering van de zorg

Zorgverzekeraars willen digitalisering in/van de zorg verder stimuleren. Zorgverzekeraars zien, mede door de 
ervaringen opgedaan in de coronaperiode, dat digitalisering bijdraagt aan thema’s zoals Juiste Zorg op de Juiste 
Plek, doelmatigheid van zorg en de personele schaarste in de zorg.

Stoppen met roken

Medicatie ter ondersteuning bij het stoppen met roken (SMR) wordt in grote mate niet langer ingekocht bij 
(reguliere) apotheken, maar verschuift richting landelijk opererende apotheken. Een paar zorgverzekeraars 
zullen verstrekkingen van SMR medicatie wel via de reguliere openbare apotheek inkopen.

Aanvullende afspraken

Zorgverzekeraars geven in grote mate aan open te staan voor aanvullende afspraken. Dit kan zowel op landelijk-
alsook op regionaal niveau zijn. Daarbij staan zorgverzekeraars open voor innovatieve ideeën, maar leggen 
hiervoor sterk het initiatief bij het veld.



ALGEMENE BESCHOUWING

Innovatieve vormen van bekostiging

Een aantal zorgverzekeraars geeft aan geïnteresseerd te zijn in voorstellen voor alternatieve (innovatieve) 
vormen van bekostiging. Een vorm die daarmee anders is dan de huidige bekostiging gebaseerd op het ter hand 
stellen van UR-geneesmiddelen en (farmaceutische) zorgprestaties.



PER ZORGVERZEKERAAR



ZILVEREN KRUIS

Biedt vanaf 2023 alleen nog 
maar preferentiecontracten aan. 

IDEA stopt

Module doelmatig afleveren 
chronische medicatie (VAT) 
vervalt

•Wilt wel graag afspraken maken over 
langere periodes ter hand stellen

•PREM, Kijksluiter en Serviceaspecten 
blijven

GDV inkopen middels “all-in” 
tarief (nieuw NZa beleidsregel)

•Zilveren Kruis beargumenteert dat de 
apotheker dan meer kan focussen op het 
stoppen van geneesmiddelen, zonder dat
deze inlevert op de inkomsten uit deze 
terhandstelling

Geneesmiddelen stoppen met 
roken worden selectief ingekocht

Nationale Apotheek blijft de 
voorkeursaanbieder voor ‘23/’24

Zorgtransformatie – Focus op de 
regio met aanbieders, gemeente 

en zorgkantoort

Voorkeur voor versnellen van 
digitalisering in de zorg

Zilveren Kruis gaat met 
zorgmakelaars in gesprek over 
aanvullende/onderscheidende 
diensten. Onderhandelen dan 

alleen over een plustarief op het 
door Zilveren Kruis vastgesteld 

basistarief

Streeft naar een tweejarig 
contract

Binnen preferentie - Preferente 
producten krijgen AIP 

vergoeding

Binnen preferentie - Niet 
preferente producten krijgen 

LPG vergoeding met ZPC* 
doorberekening

Buiten preferentie – Zilveren 
Kruis Geneesmiddelen Prijslijst 

met ZPC* doorberekening

Doorgeleverde bereiding – LPG 
met ZPC* doorberekening

Bijzonder aandacht voor 
duurzaamheid en kwaliteit voor 

de klant/patiënt

* ZPC = Zilveren Kruis Prijs Correctie



VGZ

Benoemt het gebrek aan een 
breed gedragen visie voor de zorg

Extra aandacht voor 
duurzaamheid (terugdringen 
medicijnresten uit 
oppervlaktewater)

• Inzamelen oude geneesmiddelen

•Gepaste aflevertermijn

•Deprescribing

Ketensamenwerking. 
Multidisciplinair, in de regio

Kostenbeheersing 
geneesmiddelen. Voorbeeld op 

insulines en longmedicatie

GDV volgens de nieuwe NZa
prestatiebeschrijving

De huidige bekostiging van de 
standaardterhandstelling kan 
gepast gebruik belemmeren

Veranderende markt. Minder 
apotheken nodig. Meer digitaal. 

Welke bekostiging past het beste 
bij de apotheker in de beweging 

richting gezondheid én zorg?

Staat open voor aanvullende 
afspraken op zowel landelijk als 

regionaal niveau

Apotheekbereidingen als 
alternatief voor (dure) 

geregistreerde preparaten

Stoppen met roken medicatie 
alleen voor landelijk opererende 

internetapotheken

Gaat niet compenseren voor 
eventuele effecten van GVS 

herziening

Voornemens om voor de twee 
online voorkeursaanbieders de 
samenwerking in 2023 door te 

zetten

Geïnteresseerd in zogenaamde 
“Good Practices”

Ondersteuningsgelden ter 
versterking van de eerste lijn. 

Projectideeën kunnen ingediend 
worden

Apotheekprofilering op (kleinere) 
elementen aangepast maar 
grotendeels gelijk gebleven



CZ

Verwachting dat het aantal 
fysieke apotheken zal 

afnemen

Gaat door met innovatieve 
vormen van bekostiging 

(dat past bij meer 
maatwerk voor de patiënt)

Scheiden van zorg en 
distributie. Distributie 

centraliseren. Zorg lokaal en 
dichtbij (ook online)

Gepast gebruik en aandacht 
voor deprescribing

Apotheken hebben alleen 
een plek in de wijk wanneer 
zij intensief samenwerken 
met andere zorgverleners

De online apotheek zal een 
groter marktaandeel 

verwerven en 
terhandstellen voor 

periodes > 3 maanden

Maken van aanvullende 
afspraken met regionale 

samenwerkingsverbanden 
(regie in de regio)

GDV conform de nieuwe 
NZa prestatiebeschrijving

Vanaf 2024 wordt de 
contractering met 

collectieven gereduceerd

In beginsel zijn alle 
prestaties opgenomen in 

het integrale tarief voor ter 
hand stellen

Open voor innovatie. Met 
name interesse voor 

digitalisering

Waardemonitor blijft van 
kracht

Gaat niet compenseren 
voor eventuele 

overheidsmaatregelen

Bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid



MENZIS

Zorgtransformatie centraal. Om De 
Juiste Zorg op de Juiste Plek “echt” 

te realiseren

Integrale samenwerking – Focus op 
de kernregio’s en het opzetten van 

een werkagenda

Menzis gaat actief haar 
verzekerden betrekken bij de 
vormgeving van zorginkoop

Focus op digitalisering

Interesse voor innovatie 
bekostigingsmodellen

Focus op duurzaamheid –
Specifieke inkoopvoorwaarde dat 
iedere apotheek een inleverpunt 
voor niet-gebruikte medicijnen 

moet hebben en daarover 
communiceert naar de patiënten

Focus op kwetsbare ouderen Focus op diabetes type 2

GDV wordt ingekocht conform de 
nieuwe NZa prestatie.

Inclusiecriteria GDV duidelijker in 
overeenkomst. Op basis van eigen 
en landelijke data stelt Menzis een 

tarief vast o.b.v.de 
leveringsfrequentie.

Regionaal contracteren doet 
Menzis met de regio organisaties 
(die zelf geen zorgaanbieder zijn)

•Voor 1 juni 2022 moeten apotheken zich 
melden hiervoor

•Regionale projecten moeten 
multidisciplinair zijn

Apotheken moeten eerst de 
basisovereenkomst tekenen, 

alvorens zij in aanmerking komen 
voor een regionaal contract

Het niveau basisovereenkomst dat 
een apotheek krijgt is afhankelijk 
van

•Preferentiecompliance

•Verlengde aflever termijn

•Kijksluiter of een gelijkwaardig product



DSW

De beroepsgroep bepaalt zelf de 
kwaliteit. Contracten sluiten aan bij 

de door de beroepsgroep 
opgestelde richtlijnen

DSW staat open voor innovatie. 
Initiatief hiervoor ligt bij de 

zorgverlener

Bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid

Bijzondere aandacht voor 
digitalisering in de zorg

Clusterbeleid vergoeden 
geneesmiddelen wordt 

gecontinueerd en uitgebreid

Contracteren van de GDV middels 
de nieuwe NZa prestatieregel.

Exacte invulling gewijzigde GDV-
prestatie nog niet duidelijk. 

Contracteerbeleid op deze prestatie 
wordt later op de website 

gepubliceerd

Volledige internetapotheek komt 
niet in aanmerking voor een 

overeenkomst met DSW



ZORG EN ZEKERHEID

Stip aan de horizon – “Gezondste regio 
in 2030”

Drie belangrijke thema’s

•Positieve gezondheid (Institute for 
Positve Health)

•Regionale samenwerking

•Juiste Zorg op de Juiste Plek

•Duurzame zorg

Inzet op (verdere) scheiding van 
distributie en zorg

Inkoop GDV conform de nieuwe NZa 
prestatiebeschrijving

Aandacht voor doelmatig voorschrijven 
en ter hand stellen

Beschikbaar houden van (regionale) 
acute (spoed)zorg

Aandacht voor online toepassingen 
voor farmaceutische zorg

Onder regionale samenwerking wordt 
gesproken over landelijk opererende 
partijen (buiten de regio) voor (een 
deel van) de farmaceutische zorg

Positieve gezondheid – Rol apotheker is 
op (hyper)polyfarmacie

Meer focus op de rol van apotheker als 
zorgverlener en minder als distributeur

Doorontwikkeling module (kwetsbare) 
ouderen

Voorkeursbeleid van toepassing op alle 
ter hand stellingen, ook GDV

Zorg en Zekerheid staat open voor het 
maken van aanvullende afspraken met 

de landelijke zorgmakelaars

Aandacht voor innovatie, specifiek:

•Scheiden zorg en distributie (ook online 
dienstverlening)

•Optimaliseren en digitaliseren 
medicatieoverdracht

•E-health

•Farmacogenetica

•Persoonsgerichte zorg en complexe 
farmaceutische zorg in de thuissituatie



A.S.R.

Inzet op hybride en digitale 
zorgverlening

Bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid

• Tegengaan spillage

• Inzet van fietskoeriers

Een of meerdere 
voorkeursaanbieders 

contracteren van online 
apotheken

Stoppen met roken 
medicatie wordt selectief 

ingekocht

A.s.r. is geïnteresseerd in 
alternatieve vormen van 

bekostiging om de 
apotheker in staat te stellen 

de zorg te leveren die 
patiënten nodig hebben

Interesse in verdere 
efficiëntie in het 
distributieproces

Kwaliteit van zorg wordt 
bepaalt door de 

beroepsgroep zelf

Drie ambities voor 2023

• Keuzerecht van de patiënt en 
samen beslissen

• Digitale zorg

• Inzet van data voor meer 
gepersonaliseerde zorg

Preferentiebeleid wordt 
gecontinueerd en de 

mogelijkheid tot 
contractdifferentiatie wordt 

onderzocht

A.s.r. staat open voor 
innovatie. Initiatief moet 
vanuit het veld komen.



ENO

Bijzondere aandacht voor 
Juiste Zorg op de Juiste 

Plek. Ruimte om regionaal 
afspraken te maken

Bijzondere aandacht voor 
nauwe samenwerking 

apothekers en 
voorschrijvers

Vooral doorzetten van reeds 
ingezet beleid

Contracteren bij voorkeur 
via een 

onderhandelcollectief

GDV volgens de nieuwe NZa
prestatiebeschrijving. 

Financieel effect op de 
apotheek compenseert ENO 

initieel niet

Apotheker dient te 
handelen conform de 

Professionele Standaard 
Farmaceutische Zorg

Bijzondere aandacht voor 
preventie. Rol voor de 

apotheker bij 
demedicaliseren

Bijzondere aandacht voor 
digitalisering

Drie ambities voor 2023

•Keuzerecht van de patiënt en 
samen beslissen

•Digitale zorg

•Inzet van data voor meer 
gepersonaliseerde zorg

Aandacht voor reduceren 
van administratieve lasten. 

ENO staat open voor 
innovatie die dat bevordert

ENO houdt vast aan de 
twee contractprofielen 

gebaseerd op 
doelmatigheid van de 

distributie

Bijzondere aandacht voor 
innovatie

•Technologische innovatie

•Sociale innovatie

•Nieuwe financieringsvormen

Bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid

ENO blijft een rol voor de 
apotheker zien rondom het 

gebruik van Medische 
Noodzaak



ONVZ

Geen gedoe in contractering 
en declaratie. Focus op het 

zorg verlenen

Kwaliteit van zorg wordt 
bepaalt door de beroepsgroep 

zelf

ONVZ staat open voor 
innovatie

• Voorkomen van zorg en verbeteren 
gezondheid

• Beter dienstverlening voor verzekerden

• Doelmatigheid

ONVZ gaat in overleg over 
FMD en GDV in tarieven

Bijzondere aandacht voor e-
health en digitalisering

• Verwachting dat zorgaanbieders een 
hybride zorgaanbod hebben

Bijzondere aandacht voor 
preventie

Bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid

Drie ambities voor 2023

• Keuzerecht van de patiënt en samen 
beslissen

• Digitale zorg

• Inzet van data voor meer 
gepersonaliseerde zorg



CARESQ

Bijzondere aandacht voor 
Juiste Zorg op de Juiste Plek

Bijzondere aandacht voor 
digitalisering

Caresq sluit vooral aan bij 
landelijke bewegingen in de 

zorg (bv. gepast gebruik, 
geneesmiddeltekorten, GDV 

prestatieherziening etc.)

Voor verbruiksartikelen 
(DISV) wordt een andere 

inkoopsystematiek 
onderzocht

Caresq staat open voor het 
maken van aanvullende 

afspraken

Caresq staat open voor 
innovatie. Initiatief ligt 

hiervoor bij het veld

Bijzondere aandacht voor 
duurzaamheid

Farmaceutische zorg moet 
voldoen aan de 

Professionele Standaard 
Farmaceutische Zorg

Stoppen met roken 
medicatie wordt ingekocht 

bij een landelijke speler



BRONVERMELDING

Zilveren Kruis: https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/extramurale-farmacie/beleid-en-contract

VGZ: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/farmaceutische-zorg/inkoopbeleid

CZ: https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/farmacie/beleid

Menzis: https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutische-zorg

DSW: https://www.dsw.nl/Zorgverleners/farmacie

Zorg en Zekerheid: https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/zorginkoop.htm

a.s.r.: https://www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/farmacie

ENO: https://www.eno.nl/zorgaanbieders/farmacie

ONVZ: https://www.onvz.nl/zorgverlener/farmacie/inkoop-farmacie

Caresq: https://caresq.nl/farmacie

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/extramurale-farmacie/beleid-en-contract
https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/farmaceutische-zorg/inkoopbeleid
https://www.cz.nl/zorgaanbieder/zorgsoorten/farmacie/beleid
https://www.menzis.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/farmaceutische-zorg
https://www.dsw.nl/Zorgverleners/farmacie
https://www.zorgenzekerheid.nl/zorgprofessionals/zorginkoop.htm
https://www.asr.nl/zakelijk/zorgaanbieder/farmacie
https://www.eno.nl/zorgaanbieders/farmacie
https://www.onvz.nl/zorgverlener/farmacie/inkoop-farmacie
https://caresq.nl/farmacie

