[Naam zorgaanbieder/praktijk]
[Adres/Postbus]
[Postcode en WOONPLAATS]
Postcodehuisnummer

Contractbeheer
030 68 69 177
GGZ/JV/1407143
1 september 2014
Zorgovereenkomst GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden 2015
AGB-code:
Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u graag de zorgovereenkomst voor Generalistische basis GGZ (GBGGZ) en
Gespecialiseerde GGZ (GGGZ) Vrijgevestigden 2015 aan voor de aan Multizorg VRZ B.V.
deelnemende zorgverzekeraars. De aangeboden zorgovereenkomst, inclusief de bijlage met
tarieven, geldt voor de basisverzekering van de zorgverzekeraars. De bijbehorende labels van de
zorgverzekeraars staan genoemd in Bijlage 1 van de overeenkomst.
Beleid 2015
Wij streven ernaar om samen met zorgaanbieders kwalitatief verantwoorde, effectieve en
doelmatige zorg tijdig toegankelijk te maken. Voor de GGZ hebben wij vier specifieke
speerpunten benoemd die we hebben uitgewerkt in de zorgovereenkomst. Het gaat om:






Gepast gebruik van zorg: Wij verstaan hieronder zorg die voor de gebruiker, op het moment
van gebruik, noodzakelijk, effectief en doelmatig is;
Keuzevrijheid en transparantie: Multizorg VRZ wil een ruime landelijke contracteringsgraad
bereiken, zodat er voldoende keuzevrijheid bestaat voor de verzekerden. De zorg die wij
inkopen moet doelmatig, kwalitatief goed en klantgericht zijn. Wij vinden het belangrijk dat
de zorgaanbieder dit transparant maakt naar onze verzekerden èn naar de verzekeraars.
Dit geeft de verzekerde informatie om te kiezen en geeft Multizorg VRZ inzicht in
zorgvraagzwaarte, zorgprogramma’s en uitkomstgegevens van de behandelingen;
Kwaliteit van zorg: De hoofdbehandelaren binnen de GBGGZ en de GGGZ \zijn BIGgeregistreerd. Daarnaast voldoen vrijgevestigde zorgaanbieders aan de kwaliteitseisen van
de beroepsverenigingen NVVP, LVE, NVvP en/of NIP;
Kostenbeheersing: Door marktconforme afspraken en heldere financiële afspraken wil
Multizorg VRZ grip houden op de ontwikkeling van de kosten in de GGZ.

Ons volledige inkoopbeleid en de speerpunten kunt u nalezen op onze website
www.multizorgvrz.nl. Kies hierbij voor zorgsoort GGZ.
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Zorgovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden
Voor 2015 zijn er een aantal wijzigingen doorgevoerd op de zorgovereenkomst en algemene
inkoopvoorwaarden. Zo zijn op een aantal onderdelen artikelen voor alle zorgdossiers
geüniformeerd. Belangrijke andere aanpassingen zitten op de onderdelen gepast gebruik van
zorg en de materiële controle. Ons beleid en de concept-zorgovereenkomst zijn afgestemd met
de brancheorganisaties. Vermindering van administratieve lastendruk is nadrukkelijk aan de
orde geweest.
Specifieke wijzigingen in het inkoopbeleid 2015 t.o.v. 2014
 In de zorgovereenkomst 2014 is voor de GBGGZ een productmix opgenomen voor de
prestaties. Deze productmix hebben we in de zorgovereenkomst 2015 geschrapt;
 Ook komt de bepaling te vervallen dat per jaar voor een verzekerde slechts één prestatie
Kort, Middel of Intensief kan worden gedeclareerd;
 Na overleg met de beroepsverenigingen hebben wij voor 2015 ook de beperking voor de
levering van de prestatie Chronisch tot de beroepsgroep psychiaters laten vervallen. Dat
wil zeggen dat in 2015 ook GZ-psychologen, psychotherapeuten en klinisch psychologen
deze prestatie kunnen leveren;
 Praktijken met een erkende opleidingsplaats komen in aanmerking voor een toeslag van
3 % op de tarieven.
De verzekeraars binnen Multizorg VRZ zullen de ontwikkelingen in de GGZ monitoren en op basis
van analyses en controles op extreme afwijkingen in overleg gaan met zorgaanbieders.
Tarieven 2015
Voor 2015 zijn de tarieven voor de GGGZ gebaseerd op het tarief dat Multizorg VRZ voor 2014
had vastgesteld voor vrijgevestigde zorgaanbieders, verhoogd met index van 1,26% (gebaseerd
op de NZa-index voor 2015). Vervolgens zijn de tarieven teruggerekend naar een korting op de
maximum NZa-tarieven 2015, waarbij de korting per DBC is afgerond op hele procenten.
Evenals in 2014 hanteren we voor de DBC’s van 6.000 of meer minuten een regressief tarief.
Achterliggende reden hiervan is dat we geconstateerd hebben dat deze DBC’s maar zeer zelden
worden gedeclareerd door vrijgevestigde praktijken. Voor de tarieven voor de GBGGZ hanteren
we, evenals in 2014, een korting van 10% op de maximum NZa-tarieven 2015.
Materiële controle
Zorgverzekeraars binnen Multizorg VRZ publiceren controleplannen voor zowel de materiële als
formele controles die worden uitgevoerd. Ook wordt door zorgverzekeraars het thema ‘gepast
gebruik’ aan de orde gesteld, bij zowel de zorginkoop als bij de controles van verzekeraars. Een
aantal relevante controle-onderwerpen voor de GBGGZ en GGGZ zijn:
 Het vaststellen van praktijkvariatie op basis van van meerdere prestaties GBGGZ bij één
verzekerde in één jaar;
 Significante afwijkingen van gemiddelden in de produktmix GBGGZ en/of GGGZ;
 Verhouding directe en indirecte tijd hoofd- en medebehandelaren;
 Adequate verwijzingen (AGB code verwijzer);
 Controle op hoofdbehandelaarschap conform polisvoorwaarden of afspraken binnen
zorgovereenkomst;
 Samenloop declaraties GBGGZ en GGGZ per verzekerde binnen één praktijk;
 Controle op meerdere DBC’s per praktijk per verzekerde;
 Diagnostiek DBC’s in combinatie met behandel DBC’s binnen een praktijk per verzekerde.
Voor meer informatie verwijzen wij u naar de individuele controleplannen van de
zorgverzekeraars.
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Declaraties
Uw declaraties kunt u rechtstreeks (via VECOZO) indienen bij de eigen zorgverzekeraar van de
verzekerde. In de bijlage bij deze brief hebben wij de contactpersonen voor declaraties bij de
deelnemende zorgverzekeraars opgenomen voor het geval u vragen heeft over uw declaraties.
Uw reactie
De aan Multizorg VRZ deelnemende verzekeraars willen hun verzekerden vanaf 15 november
2014 kunnen informeren over de gecontracteerde zorgaanbieders. Indien u onze
zorgovereenkomst accepteert, vragen wij u om binnen 14 dagen de praktijkgegevens te
controleren en waar nodig direct te wijzigen via het VECOZO-portaal of via Vektis.
Hierna kunt u de zorgovereenkomst digitaal ondertekenen. Na 15 oktober 2014 is ons aanbod
niet langer geldig. Indien u geen zorgovereenkomst sluit met Multizorg VRZ, ontvangt de
verzekerde een vergoeding conform de polisvoorwaarden. Daarnaast zal uw praktijk door de
deelnemende zorgverzekeraars niet als gecontracteerde zorgaanbieder worden vermeld.
Heeft u nog vragen ?
Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met de afdeling Contractbeheer van
Multizorg VRZ via nummer 030 - 68 69 177 of via e-mail ggz@multizorgvrz.nl.

Met vriendelijke groet,
Multizorg VRZ B.V.

I.C. Castricum
Directeur a.i.
Bijlagen:
- Overzicht contactpersonen per zorgverzekeraar
- Algemene inkoopvoorwaarden
- Zorgovereenkomst combinatie GBGGZ en GGGZ Vrijgevestigden 2015 met bijlagen
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