
    
 
 
  
 

 

  

 

 

 
 

Betreft: Informatiebrief Diagnovum als regievoerder eerstelijnsdiagnostiek voor coöperatie VGZ 

 

Datum: 19/9/2022 

 
Beste huisarts, 

 

Diagnovum werkt in uw regio samen met het  ziekenhuis voor het leveren van betrouwbare diagnostiek in 

de buurt. Hoofdzakelijk via ons netwerk van eigen bloedafname posten, maar in sommige regio’s ook door 

het verzorgen van beeld- en functieonderzoeken. Daarnaast werken we ook aan het ontzorgen van 

zorgverleners door onder andere in te zetten op eigen regie, bijvoorbeeld door u de mogelijkheid te geven 

om zelf bepalingen toe te voegen of te verwijderen in ons oproepsysteem voor chronische patiënten 

genaamd Cadans.  

 

Waarom deze brief? 

Graag informeren wij u over de afspraken die Diagnovum met coöperatie VGZ (cVGZ) heeft kunnen maken 

over verlengen van de regierol eerstelijnsdiagnostiek in 2023 en 2024 in de regio’s West- en Midden 

Brabant en Zeeland. Hiermee verlengt Diagnovum haar rol als enige gecontracteerde diagnostiekaanbieder  

voor VGZ-verzekerden in deze regio’s. Ook met andere zorgverzekeraars is Diagnovum in gesprek over het 

verlengen van haar contracten voor de komende jaren. Zo werken we aan optimale samenwerking tussen 

huisartsen en specialisten, met bloedafnameposten dichtbij de patiënt en intensieve samenwerking met 

de medische laboratoria van ziekenhuizen in uw regio. Op deze wijze maken wij efficiënt gebruik van de 

kennis en capaciteit van het ziekenhuis en voorkomen wij dubbeldiagnostiek.  

Coöperatie VGZ kiest voor Integrale Digitale Diagnostiek (IDD) en zoekt haar regievoerders daar ook op uit 

in de contractering. Diagnovum is sinds 2020 al regievoerder en blijft deze rol houden tot in ieder geval 

2025. Zo blijven we in ons werkgebied voor cVGZ gecontracteerde eerstelijnsdiagnostiek aanbieden aan 

patiënten.  

 

Wat is IDD? 

Integrale Digitale Diagnostiek wordt door cVGZ als volgt omschreven: 

 

 

  

“IDD is het realiseren van een goed en passend diagnostiekaanbod in de regio met uiteindelijk 

één regievoerder van IDD per regio. Dat levert de volgende voordelen op: 

• Eén priknetwerk, dichtbij voor alle patiënten 

• Uitslagen digitaal beschikbaar voor patiënt en betrokken zorgverleners 

• Geen onnodige dubbele diagnostiek 

• Zorgkosten zijn niet hoger dan nodig 

 

Tevens leidt IDD tot betere zorg voor de patiënt tegen lagere kosten. Samen met aanbieders 

en verwijzers werken we aan een toekomstbestendig zorglandschap op basis van zinnige zorg. 

De transitie die we nastreven leidt er uiteindelijk toe dat patiënten en aanvragers eenvoudig, 

sneller en beter inzicht hebben in de diagnostiekuitslagen. We maken meerjarige afspraken 

met aanbieders, waarbij kwaliteit, integraliteit en doelmatigheid de uitgangspunten zijn.” 

 
Bron: https://www.cooperatievgz.nl/zorgaanbieders/diagnostiek-en-

trombosezorg/inkoopbeleid/integrale-digitale-diagnostiek 



    
 
 
  
 

 

  

 

 

 
 

Werkwijze Diagnovum 

De werkwijze van Diagnovum en haar vijf strategische pijlers passen precies in de doelstelling van IDD. Wij 

zijn er trots op dat we met cVGZ passende afspraken hebben kunnen maken over het voortzetten van onze 

rol in de regionale diagnostiek voor patiënten van huisartsen, ziekenhuizen en andere zorgverleners. Als 

bijlage bij deze brief vindt u een factsheet over Diagnovum waarin in u in het kort meer ziet en leest over 

Diagnovum en haar strategische pijlers. Deze pijlers zijn: 

 Betrouwbare diagnostiek in de buurt 

 Zinnige en zuinige/duurzame zorg 

 Preventie van zorg 

 Ontzorgen 

 Versterken van eigenaarschap in een dynamische omgeving 

 

Diagnovum voor u 
Naast de voordelen voor patiënten biedt Diagnovum op gebied van digitalisering en ontzorgen ook 

voordelen aan zorgverleners. Denk bijvoorbeeld aan het digitaal orderen zodat op papier aanvragen en 

printen overbodig wordt, het verzorgen van Point-Of-Care-Testing apparatuur bij u op de praktijk, 

aanbieden van nascholingen voor doktersassistenten en Diagnostisch Toets Overleggen voor huisartsen en 

bovenal het werken in één keten. Daarnaast kennen wij diverse dienstverleningspakketten, gericht op uw 

behoefte als zorgverlener en uw praktijk. Welke dat zijn komen we graag toelichten. 

 
Meer weten? 
In elke regio waar wij werken hebben we een regiocoördinator. Daarnaast hebben wij een manager 

Relatiebeheer. Heeft u interesse in een informatief gesprek? Wij komen graag langs om een en ander toe 

te lichten. De contactgegevens vindt u hieronder: 

 

Regiocoördinatoren regio ETZ:  

Chantal Clijsen | cclijsen@diagnovum.nl | 06-25732523  
en Monique Kuijpers | mkuijpers@diagnovum.nl | 06-25732570 

Regiocoördinator regio Bravis:   

Janneke van Zon | jvanzon@diagnovum.nl | 06-11476904 

Regiocoördinator regio ZorgSaam:  

Wendy van Overmeeren | wvanovermeeren@diagnovum.nl | 06-25732569   

Regiocoördinator regio Adrz:  

Max van de Velde | mvandevelde@diagnovum.nl | 06-25732547 

Manager Relatiebeheer: 

Nannie Villevoye | nvillevoye@diagnovum.nl | 06-11855278 

 
Ook kunt zich vrijblijvend aanmelden voor onze maandelijkse digitale nieuwsbrief voor zorgverleners via 

diagnovum.nl/nieuwsbrief. 

 

Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Met vriendelijke groet, 

Michiel Baldal 

Algemeen directeur – bestuurder Diagnovum 
 
Bijlage: factsheet Diagnovum 


