
 
 

 

 

 

Vragen & Antwoorden Zorginkoopplan 2021  
 

 

Wat zijn de voorwaarden voor het afsluiten van een overeenkomst?  

U vindt in hoofdstuk 4 van het Zorginkoopplan 2021 onder uw zorgsoort de voorwaarden om in 

aanmerking te komen voor een overeenkomst.  

 

Hoe vraag ik een overeenkomst aan?  

Dat regelt u via dit formulier. 

 

Wanneer ontvang ik van De Friesland een overeenkomst?  

In het Zorginkoopplan 2021 vindt u in hoofdstuk 3 de algemene planning. In hoofdstuk 4 vindt u per 

zorgsoort de bijbehorende planning onder alinea ‘Contractvorm en planning’. 

Wij kopen de zorg in via een digitale contracteerprocedure 

Met zorgaanbieders maken wij afspraken in het zorginkoopportaal van VECOZO*. Wilt u inloggen op 

het Zorginkoopportaal van VECOZO? Dan heeft u een geldig persoonlijk certificaat nodig met de juiste 

autorisatie. Het verwerken van een aanvraag kost maximaal vijf werkdagen. Wij adviseren u daarom 

om uw aanvraag op tijd in te dienen. Ga naar de website van Vecozo en vul het online formulier 

Zorginkoopportaal in. 

*Disclaimer: mogelijk onder voorbehoud 
 

Het is van belang dat u uw gegevens in Vektis bijhoudt 

Wij maken zo veel mogelijk gebruik van bestaande bronnen. Dit doen wij om de administratieve lasten  

te beperken. Het is van belang dat al uw registraties volledig en actueel zijn. Uiterste consequentie  

van onjuiste of onvolledige registratie kan zijn dat u geen overeenkomst kunt sluiten. 

 

Hoe lang is de tekentermijn?  

De reactietermijn is in de meeste gevallen 30 dagen.  

 

Kan ik zonder een Algemeen Gegevens Beheer (AGB) code een overeenkomst sluiten?  

Dat is niet mogelijk. Deze code is hét identificatiemiddel van zorgaanbieders in het elektronische 

declaratieverkeer. Vektis beheert de registratie en het onderhoud van de AGB-codes en de 

bijbehorende zorgaanbiedergegevens van de zorgverzekeraar. U kunt een AGB-code opvragen via 

www.agbcode.nl. 

 

Wanneer is het Zorginkoopdocument Wet Langdurige zorg (Wlz) beschikbaar?  

Het Zorginkoopdocument Wlz 2021 staat uiterlijk 1 juni 2020 op 

https://www.zorgkantoorfriesland.nl/zorgaanbieders. 
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