
 
 
Overzicht belangrijke data contractering 2022 
 
In principe hebben zorgverzekeraars op 1 april hun concept-inkoopbeleid gepubliceerd. Formeel 
moet het definitieve inkoopbeleid op 1 juli gepubliceerd zijn. Er zijn zorgverzekeraars die er vanuit 
gaan dat het nu gepubliceerde inkoopbeleid het definitieve inkoopbeleid is. 
 
In dit overzicht zijn ONVZ en DSW niet opgenomen omdat zij doorlopende overeenkomsten hebben. 
Hun inkoopbeleid in 2022 blijft ongewijzigd. 
 

A.S.R. 
Datum  

(uiterlijk)  

Activiteit  

Ca. 1 oktober  Aanbieden overeenkomsten  

november  Publicatie gecontracteerde aanbieders  

 

Caresq 
Datum (uiterlijk) Activiteit 

Eind september Aanbieding vragenlijst om in aanmerking te komen voor een overeenkomst 

V.a. eind september Aanbieding overeenkomst 

1 november Uiterlijk bezwaartermijn 

1 november Uiterlijke tekentermijn 

 

CZ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ENO 
Datum 
(uiterlijk) 

Activiteit 

20 september Aanbieding overeenkomst 2022 

1 november Retour getekende overeenkomst 

12 november Publicatie gecontracteerd zorgaanbod 

31 december Administratieve verwerking van de afspraken 

 

Datum (uiterlijk) Activiteit 

Nader te bepalen 
door KNGF en CZ 

Aangeven dat de praktijk toestemt in het doorleveren van 
informatie over intervisie conform Plus-standaarden in 2020. 

15 september Aanleveren MDS-data 2021. NB: afspraak is om voor degenen die 
MDS via LDF aanleveren, tot een latere datum te komen. 

1 november Aanbieden basisovereenkomst inclusief eventuele modules voor 
huidige C-overeenkomsten. 

1 november Praktijken worden geïnformeerd over wel/niet voldoen aan 
voorwaarden voor modules. 

1 november Praktijken worden geïnformeerd over de tarieven 2022. 

31 december Ondertekenen module(s) voor 2022 indien van toepassing. 



Menzis 
Datum (uiterlijk) Activiteit 

1 juli Eventueel publicatie definitief Inkoopbeleid 2022 (alleen als er 
wijzigingen zijn) 

Augustus/september Aanbod contractering 

9 november Uiterlijke tekentermijn 

 

VGZ 
Datum (uiterlijk) Activiteit 

Uiterlijk 30 september Aanbieden overeenkomst 

7 november Uiterlijke tekentermijn 

 
 

Z&Z 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Zilveren Kruis 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NB: De data hierboven vermeld zijn allen data in 2021. 

Datum  

(uiterlijk)  

Activiteit  

1 mei  Deadline reageren op inkoopbeleid  

1 juli  Publicatie van eventuele aanvullingen op inkoopbeleid  

4e week 

september  

Aanbieden overeenkomst / openstellen vragenlijst. Start contractering 

via VECOZO zorginkoopportaal.  

1 november  Deadline retourneren overeenkomst. Contractering 2022 afgerond.  

12 november  Informeren verzekerden over gecontracteerde aanbod  

Datum  

(uiterlijk)  

Activiteit  

6 oktober  Zorgaanbieders ontvangen de uitnodigingsmail. De vragenlijst staat klaar 

in de Uitvraagmodule van het Zorginkoopportaal van VECOZO.  

3 november  Laatste dag voor opmerkingen en om vragen te stellen over het 

contractvoorstel.  

10 november  Laatste dag om het contractvoorstel te aanvaarden en de overeenkomst 

digitaal te ondertekenen in de Contracteermodule van het 

Zorginkoopportaal van VECOZO.  

11 november  Het Zorginkoopportaal van VECOZO is gesloten. Een overeenkomst 

afsluiten is niet meer mogelijk.  

12 november   Alle contractanten fysiotherapie 2022-2023 zijn zichtbaar op de 

Zorgzoeker van Zilveren Kruis. Daarnaast staan hier de praktijken die 

voor 1 of meerdere specialisaties de Module Verdiepen en Specialiseren 

hebben afgesloten.  


