Wat zijn de voordelen van een
zorgovereenkomst met Multizorg VRZ?

Wij zetten ze voor u op een rij.
Lage administratieve lasten
Als zorgaanbieder wilt u doen waar u goed in bent: mensen behandelen. Als zorgverzekeraars
willen wij het u administratief zo makkelijk mogelijk maken. Met de zorgovereenkomst van
Multizorg VRZ maakt u in één keer afspraken met alle deelnemende zorgverzekeraars en
volmachten. Dit brengt voor u de volgende voordelen met zich mee:







U kunt declaraties rechtstreeks indienen bij onze zorgverzekeraars.
Er gelden geen aanvullende eisen naast de minimale kwaliteitsnormen vanuit uw beroepsgroep.
Dat betekent geen verplichte (beheers)audits of klanttevredenheidsonderzoeken.
Er gelden geen beperkende voorwaarden voor de directe toegang oefentherapie. Ook niet in de
polisvoorwaarden van de deelnemende zorgverzekeraars.
U hoeft vooraf geen machtigingen in te dienen.
Er gelden geen beperkende voorwaarden voor de vergoeding van groepsbehandeling.
U heeft geen debiteurenrisico, ook niet voor de eerste twintig behandelingen bij patiënten met
een nieuwe chronische indicatie. Is een verzekerde niet aanvullend verzekerd of is de maximale
vergoedingslimiet van de aanvullende verzekering overschreden, dan nemen de verzekeraars
het debiteurenrisico van u over. U hoeft dus niet alsnog de rekening bij de verzekerde in te
dienen1. Dit scheelt aanzienlijk in de verwerkingstermijn van de declaraties.

Tweejarige zorgovereenkomst
Het afgelopen jaar hebben veel zorgaanbieders in de eerste lijn aangegeven dat de regeldruk
omlaag moet. Het beleid vanuit zorgverzekeraars moet bestendiger, waarbij financiële zekerheid
over een langere termijn wordt geboden om bijvoorbeeld investeringen te kunnen doen. Dit is
mede een reden geweest voor Multizorg VRZ om u een tweejarige zorgovereenkomst aan te
bieden.
Een tweejarige zorgovereenkomst biedt u zekerheid. Ook voor ons biedt een
meerjarenovereenkomst voordelen. Zo kunnen wij beter invulling geven aan pilots die momenteel
lopen op het gebied van eHealth, zorgpaden en shared savings. Daarnaast willen wij meer met u in
gesprek over ons inkoopbeleid. Dat vraagt tijd.
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Uitzondering vormt Eno Zorgverzekeraar.

Tarieven
Bij een tweejarige zorgovereenkomst hoort een passend tarief. Bij het vaststellen van de tarieven
houden wij rekening met een aantal aspecten. Het aanbod dat wij doen, moet in balans zijn met de
investeringen die wij van u vragen in de zorgovereenkomst. Daarbij moet het tarief financiële
zekerheid bieden over twee jaar. Voor u, maar ook voor ons, zodat wij onze verzekerden een
concurrerende premie kunnen blijven bieden. Wij vinden het dan ook passend het zittingentarief te
verhogen van € 28,90 naar € 29,25 voor twee jaar.
Psychosomatische oefentherapie
De afgelopen twee jaar heeft Multizorg VRZ voor de psychosomatische oefentherapie het tarief
verhoogd ter compensatie van het onderzoek naar de meerwaarde en kosteneffectiviteit van deze
verbijzonderde behandeling. Uw beroepsgroep heeft de verantwoordelijkheid op zich genomen om
het noodzakelijke onderzoek op te starten. Na twee jaar zien we dat er op dit moment nog geen
breed, afgerond onderzoek voorhanden is. Zonder wetenschappelijke evidentie is het niet langer
verdedigbaar richting de verzekerde om een verhoogd tarief te hanteren. We hechten er echter wel
aan om het onderzoek naar de meerwaarde van de zorg te blijven faciliteren. Indien er gedurende
de looptijd van deze zorgovereenkomst een nadere studie start, kunnen deelnemende praktijken
zich melden bij Multizorg VRZ. Wij zullen de tariefstelling voor die praktijken dan heroverwegen.
Multizorg VRZ vertegenwoordigt

