Overzicht belangrijke data en deadlines contractering 2023
In principe hebben zorgverzekeraars op 1 april hun inkoopbeleid gepubliceerd. Zorgverzekeraars
hebben nog de mogelijkheid om het inkoopbeleid aan te passen. 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.

a.s.r
Datum
(uiterlijk)

Activiteit

Ca. 1 oktober

Aanbieden overeenkomsten

12 november

Publicatie gecontracteerde aanbieders

Caresq
Datum
Eind september 2022
1 november 2022
Na bevestiging van de
vragenlijst (indien
voldaan wordt aan de
kwaliteitseisen)
12 november 2022
Vanaf 12 november
2022

Activiteit
Aanbieding vragenlijst via VECOZO
Deadline vragenlijst
Aanbieding zorgovereenkomst via VECOZO

Uiterste tekendatum
Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op zorgzoeker en website

CZ – volgt zsm
DSW
Datum (uiterlijk)

Activiteit

Vanaf februari 2022

Overleggen met beroepsgroepen

Oktober 2022

Overeenkomst Addendum tarieven aanbieden via VECOZO

Reactietermijn van
vier weken

Na versturen contract 4 weken tijd voor bestuderen en ondertekenen

12 november 2022

Publicatie gecontracteerde partijen op website DSW

1

ENO - volgt zsm
Menzis
Datum (uiterlijk)
1 april 2022
1 juli 2022
10 oktober 2022
10 november 2022

Activiteit
Publicatie Inkoopbeleid
Eventueel Publicatie definitief Inkoopbeleid 2022 (als er wijzigingen zijn)
Aanbod contractering
Uiterlijke tekentermijn

ONVZ
Datum (uiterlijk)

Activiteit

1 april 2022

Publicatie inkoopbeleid Paramedische zorg

1 mei 2022

Zorgaanbieders hebben tot 1 mei om een schriftelijk onderbouwde reactie op
het inkoopbeleid op hoofdlijnen te geven. Deze reacties worden ter
overweging meegenomen.

1 juli 2022

Publicatie definitief inkoopbeleid Paramedische zorg

7 oktober 2022

Aanbieden zorgovereenkomsten via VECOZO zorginkooppportaal

7 november 2022

Uiterste tekendatum overeenkomst

12 november 2022

Informeren verzekerden over het gecontracteerde zorgaanbod

VGZ
Datum (uiterlijk)
1 april 2022
Uiterlijk 1 juli 2022
Uiterlijk 30 september
2022
7 november 2022 om
10 uur

Activiteit
Publiceren inkoopbeleid
Indienen zorgplan t.b.v. generiek overeenkomst6
Aanbieden overeenkomst
Uiterlijke tekentermijn: ondertekening overeenkomst in VECOZO door
zorgaanbieder

Z&Z - volgt zsm

Zilveren Kruis - volgt zsm

2

