FACTSHEET ZORGINKOOPBELEID GGZ VRIJGEVESTIGDEN 2015 MULTIZORG VRZ
KERNDOELSTELLINGEN INKOOP 2015

SPEERPUNT 1
Gepast gebruik van zorg
De definitie voor gepast gebruik:
“Onder gepaste zorg wordt verstaan
zorg die voor de gebruiker, op het
moment van gebruik, noodzakelijk,
effectief en doelmatig is.”
Multizorg VRZ biedt zorgaanbieders
de ruimte om hier invulling aan te
geven. Specifieke aandacht gaat uit
naar hoofdbehandelaarschap, de
verwijzing en de dynamische lijst
van Zorgverzekeraars Nederland.

SPEERPUNT 3
Keuzevrijheid en transparantie
Multizorg VRZ geeft invulling aan
keuzevrijheid voor de klant door
zorg te dragen voor een ruime
landelijke contracteringsgraad.
Multizorg VRZ stimuleert het
gebruik van e-health.
Transparantie op het gebied van
doelmatigheid, kwaliteit en
klantgerichte zorg wordt inzichtelijk
gemaakt door ROM. Hierbij sluit
Multizorg VRZ aan bij het ROM
implementatieplan 2015.
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Wijzigingen 2015 t.o.v. 2014:
 Product Chronisch alleen door psychiater te leveren
wijzigt in:
Product Chronisch kan geleverd worden door gzpsycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog of
psychiater.
 Mogelijkheid van een opslag op het Multizorg VRZ
tarief GBGGZ en GGGZ voor erkende
opleidingspraktijken.
 Invoeren van digitaal contracteren om de
administratieve lasten voor de zorgaanbieders te
verlichten.

Bepalingen die vervallen in 2015:
 Maximaal één prestatie Kort, Middel of Intensief in de
GBGGZ declareren per jaar.
 Productmix GBGGZ.
 Verwijzing bij voorkeur door middel van een
gevalideerd screeningsinstrument.

SPEERPUNT 2
Kwaliteit van zorg
Multizorg VRZ maakt gebruik van de
bestaande normenkaders ten
aanzien van kwaliteitseisen van de
beroepsverenigingen NVVP, LVE,
NVvP en NIP.
Om tegemoet te komen aan gedane
investeringen bij erkende
opleidingspraktijken, bestaat er
voor deze praktijken de
mogelijkheid van een toeslag op het
Multizorg VRZ tarief.

SPEERPUNT 4
Kostenbeheersing
In het Bestuurlijk Akkoord GGZ is
afgesproken dat de volumegroei
niet meer dan 1% bedraagt.
In het kader van substitutie van zorg
zal Multizorg VRZ vanaf 2015
psychiaters, psychotherapeuten en
klinisch psychologen één
overeenkomst aanbieden voor
zowel de GBGGZ als de GGGZ.

