
Bijlage 1: Juiste autorisaties voor contracteren via het Zorginkoopportaal van VECOZO 

 

 

Wanneer is uw organisatie gereed? 

Uw organisatie is gereed voor het contracteren via het Zorginkoopportaal (VECOZO) met Menzis (en 

eventueel andere zorgverzekeraars) als: 

 uw organisatie met Praktijk AGB-code toegang heeft tot (de Uitvraag- en Contracteermodule 

van) het Zorginkoopportaal, én; 

 de gegevens van uw organisatie in het AGB-register actueel zijn, én; 

 de tekenbevoegde gebruiker vermeld is in het Handelsregister van de KvK. 

 

Toegang regelen tot de Uitvraag- en Contracteermodules in het Zorginkoopportaal 

 

Stap 1: Gegevens in het AGB-register controleren 

Controleer in het AGB-register bij de AGB-code(s) of de gegevens nog actueel zijn. Is dat niet zo, 

geef dan juiste gegevens door op https://www.vecozo.nl/kennisbank/agbwijzigen/ door. Dit is 

belangrijk omdat deze gegevens bij het opmaken van het contract gebruikt worden. 

 

Stap 2: Tekenbevoegde in Handelsregister controleren  

Staat de tekenbevoegde gebruiker vermeld in het Handelsregister van de KvK? Maak dit zo nodig in 

orde. Dit wordt namelijk gecontroleerd door VECOZO als u een aanvraag voor de Contracteermodule 

indient. De tekenbevoegde is namelijk de enige persoon die namens uw organisatie 

contractvoorstellen mag accepteren of weigeren. 

 

Stap 3: Toegang Zorginkoopportaal 

Tot slot heeft u voor toegang tot de Uitvraag- en Contracteermodules van het Zorginkoopportaal een 

geldig persoonlijk certificaat voor de contractering nodig, dat voorzien is van de juiste autorisaties. 

Controleer of de tekenbevoegde gebruiker(s) van uw praktijk hierover beschikt. Is dit niet het geval, 

vraag dan meteen het certificaat en/of de autorisaties aan: 

 Logt u (de contactpersoon voor VECOZO) in op de website van VECOZO. 

 Ga naar https://formulier.vecozo.nl/formulier/ZpCertificaatAanvragen 

 Vraag autorisaties aan voor de Uitvraag- en Contracteermodule voor de zorgsoort 

huisartsen. 

 

Houdt u daarbij rekening met de doorlooptijden van uw aanvraag. Een actueel overzicht vindt u op de 

website van VECOZO https://www.vecozo.nl/diensten/zorginkoopportaal/kennisbank.aspx?id=3369 

 

Meer informatie 

 Voorbereiden Zorginkoopportaal: https://www.vecozo.nl/zorginkoopportaal/voorbereiden/ 

 Certificaat (opnieuw) installeren: 

https://www.vecozo.nl/diensten/certificaatbeheer/kennisbank.aspx?id=3847 

 Wijzigen AGB gegevens :https://www.vecozo.nl/kennisbank/agbwijzigen/ 

 Veelgestelde vragen: https://www.vecozo.nl/zorginkoopportaal/faq/ 

 Contact met Supportafdeling VECOZO: https://www.vecozo.nl/contact/ 

 Informatie over doorlooptijd aanvraag autorisatie: 

https://www.vecozo.nl/diensten/zorginkoopportaal/kennisbank.aspx?id=3369 
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