Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016 Multizorg VRZ
Aanvulling op het per 1 april gepubliceerde inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016.
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Vooraf
Voor u ligt een aanvulling op het document Inkoopbeleid Hulpmiddelen welke wij op 1 april
jongstleden hebben gepubliceerd. In dit document worden de voorgenomen wijzigingen per 2016
nader toegelicht ten opzichte van de publicatie in april.
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Inkoopbeleid Hulpmiddelen 2016
Zoals eerder gepubliceerd continueert Multizorg VRZ voor het inkoopjaar 2016 de speerpunten
zoals die in 2015 voor de zorginkoop zijn ingezet:
1. Klantgerichtheid
2. Zorgaanbieder centraal
3. Kwaliteit en doelmatigheid
4. Betaalbaarheid
Wij hebben op de volgende manier invulling gegeven aan de speerpunten:
1. Klantgerichtheid is vormgegeven door de patiënteninbreng te betrekken bij de inkoop. Zo
hebben gesprekken plaatsgevonden met de Diabetesvereniging Nederland en de Dwarslaesie
Organisatie Nederland. Deze gesprekken hebben de nodige input geleverd welke wij hebben
betrokken bij de vormgeving van ons inkoopbeleid.
2. De nadruk bij het speerpunt Zorgaanbieder centraal ligt voor 2016 op het beperken van de
administratieve lasten van zorgaanbieders. Om dit te bereiken gaat Multizorg VRZ:


meerjarenovereenkomsten sluiten voor meerdere hulpmiddelengroepen;



verwijzingen naar verschillende reglementen van de deelnemende zorgverzekeraars
beperken;



het aantal hulpmiddelengroepen met een machtigingsvrije aanspraak (deregulering)
uitbreiden;



in minimaal 80% van de zorgovereenkomsten GPH-codes in de prijsbijlage van de
zorgovereenkomsten opnemen;



nadere toelichting op de declaratievereisten opnemen, zoals benodigde velden binnen een
declaratiestandaard.

3. Op het gebied van Kwaliteit en doelmatigheid wordt het reeds ingezette beleid rondom
doelmatigheid voortgezet. Daarnaast heft Multizorg VRZ bij vier groepen hulpmiddelen het
depot op om o.a. verspilling van zorg tegen te gaan.
4. Om de Betaalbaarheid te behouden past Multizorg VRZ andere inkoopstrategieën toe.
Hieronder, bij de wijzigingen, worden nieuw te hanteren inkoopstrategieën toegelicht.

Wijzigingen van het inkoopbeleid Hulpmiddelen voor 2016
Binnen het dossier hulpmiddelen vallen hulpmiddelen die in de basisverzekering zijn opgenomen.
Dit zijn veel verschillende type hulpmiddelen. Bij sommige hulpmiddelen zal het beleid van 2015
worden voortgezet. Het inkoopbeleid voor 2015 is terug te vinden op de website
www.multizorgvrz.nl.
De wijzigingen die wij per 2016 doorvoeren zijn:
1. Teststrips bij diabetes
In tegenstelling tot hetgeen vermeld in de publicatie van 1 april worden de teststrips niet in
segmenten met dagprijzen ingekocht maar zal, net als in 2015, sprake zijn van een
prijsafspraak voor een teststrip per stuk. Deze prijssystematiek geldt voor alle zorgaanbieders
die gecontracteerd worden voor teststrips.
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2. (Semi) orthopedisch schoeisel
Multizorg VRZ heeft via Negometrix informatie uitgevraagd bij de gecontracteerde
zorgaanbieders van orthopedische schoeisel. In juli is er aan de zorgaanbieders die hebben
deelgenomen aan de uitvraag een terugkoppeling gegeven. Deze terugkoppeling is ook aan
NVOS Orthobanda verstuurd. Met de branchevereniging zijn meerdere gesprekken gevoerd
voor de beleidsontwikkeling 2016.
De informatie verkregen uit de uitvraag zal worden gebruikt voor beleidsontwikkeling 2017.
Voor 2016 is ervoor gekozen het huidige beleid op hoofdlijnen te behouden. Wel is gekozen
voor een andere prijssystematiek: in 2016 contracteert Multizorg VRZ op basis van
clusterprijzen. Daarnaast zijn er een aantal inhoudelijke wijzigingen t.o.v. de overeenkomst
2015:


De omstreden bepaling over het onderbouwen van de noodzaak tot vervanging door middel
van foto’s wordt verwijderd.



De minimale gebruikstermijn is verlengd van 12 naar 15 maanden op basis van input van
het zorgveld.

3. Sondevoeding, dieetvoeding en drinkvoeding, in combinatie met dossier farmacie
In tegenstelling tot hetgeen vermeld in de publicatie van 1 april wordt het beleid en de
prijssystematiek voor voeding en hieraan gerelateerde hulpmiddelen gehandhaafd in 2016. Er
worden geen clusterprijzen afgesproken, maar kortingspercentages op de AIP.
4. Totale parenterale voeding, in combinatie met dossier farmacie en MSVT
Multizorg VRZ onderzoekt de mogelijkheid om deze zorg integraal in te kopen. Dit onderzoek
zal in 2016 verder vormgegeven worden. Het beleid van 2015 blijft vooralsnog gehandhaafd
voor de inkoop van 2016.
5. Absorberende incontinentiematerialen
Per 1 januari 2015 zijn er klantprofielen met dagprijzen geïntroduceerd bij medisch
speciaalzaken en postorderaars. Per 1 januari 2016 zal dit ook bij apotheken ingevoerd
worden. In de overeenkomst met de apotheekhoudende huisarts blijven de kortingsafspraken
op de Apotheek Inkoopprijs (AIP) van toepassing.
6. Afvoerende incontinentiematerialen
Met ingang van 1 januari 2016 zullen afvoerende incontinentiematerialen bij de medisch
speciaalzaken en postorderaars op basis van gebruikerscategorieën en dagprijzen ingekocht
worden. De gebruikerscategorieën zijn in overleg met onder andere de Dwarslaesie Organisatie
opgesteld. In de overeenkomsten met apotheekhoudenden blijven de kortingsafspraken op de
AIP van toepassing.
7. Van koop- naar huurafspraken
Zoals eerder gepubliceerd bouwt Multizorg VRZ het principe van depots af. Voor de volgende
hulpmiddelengroepen verwacht Multizorg VRZ de depots op te kunnen heffen per 1 januari
2016:


CPAP-apparatuur



Slijmuitzuigapparatuur



Vernevelapparatuur
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Afgelopen maanden heeft Multizorg VRZ met zorgaanbieders, welke andere typen hulpmiddelen
leveren dan hierboven genoemd, overleg gehad over het handhaven van de prijssystematiek
zoals deze voor 2015 overeengekomen is. Met deze zorgaanbieders zal voor 2017 opnieuw
bekeken worden of de koopconstructie omgezet kan worden naar een ander soort constructie.
8. Overige wijzigingen
a) Als gevolg van voorgaande wijzigingen heeft Multizorg VRZ ervoor gekozen
diabeteshulpmiddelen, incontinentie- en stomamaterialen en verband- en compressiemiddelen
als aparte zorgovereenkomsten aan te bieden. Daar waar een zorgaanbieder in 2015 één
zorgovereenkomst aangeboden kreeg voor bovenstaande groepen (of een deel hiervan), zal de
zorgaanbieder voor 2016 vier verschillende zorgovereenkomsten aangeboden krijgen:


Een zorgovereenkomst voor diabeteshulpmiddelen;



een zorgovereenkomst voor incontinentiematerialen, zowel absorberend als afvoerend;



een zorgovereenkomst voor stomamaterialen;



een zorgovereenkomst voor verband- en compressiemiddelen.

Dit geldt niet voor apotheekhoudenen. Apotheekhoudenden krijgen ook twee
zorgovereenkomsten aangeboden maar anders ingedeeld. Zie hieronder onder b.
b) Op basis van onder andere marktontwikkelingen heeft Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid
ervoor gekozen voor het jaar 2016 voor verband- en compressiemiddelen een andere
inkoopstrategie te hanteren dan de andere deelnemende zorgverzekeraars. Zorgverzekeraar
Zorg en Zekerheid zal deze middelen (zelf) inkopen op basis van clusterprijzen. De indeling van
de middelen in de clusters zijn afgestemd met wijkverpleegkundigen en wondconsulenten. Eén
van de redenen voor clustering is het anticiperen op de toenemende middelen op de markt en
het bevorderen van doelmatigheid en gepast gebruik.
Het gevolg van bovenstaand beleid is dat de te contracteren medisch speciaalzaken en/of
postorderaars twee zorgovereenkomsten voor verband- en compressiemiddelen aangeboden
krijgen:


Eén voor ASR Basisziektekostenverzekeringen, ONVZ Ziektekostenverzekeraar en Eno
Zorgverzekeraar;



Eén voor Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid.

Ook voor apotheekhoudenden houdt dit in dat de zorgaanbieder twee zorgovereenkomsten
aangeboden krijgt. Multizorg VRZ zal één zorgovereenkomst aanbieden, waarbij alleen op
gebied van verband- en compressiemiddelen een uitzondering wordt gemaakt, te weten dat
deze bepalingen niet van toepassing zijn voor Zorg en Zekerheid. Zij zullen zelf een eigen
zorgovereenkomst aanbieden voor alleen verband- en compressiemiddelen. Voor de overige
hulpmiddelen gelden de in bijlage 2 opgenomen tarieven voor alle deelnemende
zorgverzekeraars. Voor de duidelijkheid is op de volgende pagina in tabelvorm weergegeven
hoe dit er uit zal zien.
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Twee zorgovereenkomsten voor apotheekhoudenden voor 2016.
Zorgovereenkomst Multizorg VRZ
Hulpmiddelen

Verzekeraars

Verzekeraar

a.s.r., Eno, ONVZ

Zorg en Zekerheid

Voorzetkamers vernevelaars

X

X

Incontinentiemateriaal absorberend

X

X

Incontinentiemateriaal afvoerend

X

X

Stomamateriaal

X

X

Verbandmiddelen

X

Anticonceptionele middelen

X

X

Injectiespuiten en toebehoren

X

X

Compressiemiddelen

X

Hulpmiddelen bij diabetes, m.u.v. de insulinepomp

X

X

Toebehoren bij draagbare infuuspompen

X

X

Verzekeraars

Verzekeraar

a.s.r., Eno, ONVZ

Zorg en Zekerheid

Zorgovereenkomst Zorg en Zekerheid VB en CO
o.b.v. clusterprijzen:
Hulpmiddelen
Verbandmiddelen

X

Compressiemiddelen

X
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