Logopedie  inkoopbeleid 2015
Samen met u gaat Multizorg VRZ voor een sterke eerstelijn. Dit vraagt onder andere om meer
samenwerking tussen zorgaanbieders. In het bijzonder geldt dat voor de afstemming met de huisarts.
Maar ook de afstemming met de zorgaanbieders in de tweedelijn mag niet vergeten worden. Het
uiteindelijk doel is dat eerstelijnszorg dicht bij de verzekerde wordt aangeboden en bijdraagt aan de
zelfredzaamheid van de verzekerde. De logopedist levert daar een belangrijke bijdrage aan.
De bij Multizorg VRZ deelnemende zorgverzekeraars hechten grote waarde aan de keuzevrijheid van
verzekerden. Wij kennen geen sturing naar voorkeursaanbieders. Voor u als professional in de zorg
betekent deze keuzevrijheid ruimte om invulling te geven aan uw vak en uw expertise. Binnen de
richtlijnen van uw beroepsgroep, onze polisvoorwaarden en vanuit het principe van gepast gebruik
bent u aan zet om de geleverde kwaliteit inzichtelijk te maken. U bepaalt samen met de verzekerde
wat er het beste kan gebeuren. Wij noemen dit shared decision making.
Uw beroepsgroep, de Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie (NVLF), stelt zich actief op
om logopedische zorg van een hoog niveau te kunnen bieden. Zo stimuleert de NVLF dat u
kwaliteitsgeregistreerd bent in het Kwaliteitsregister Paramedici. En heeft de NVLF het initiatief
genomen om de kwaliteitstoets logopedie te ontwikkelen. Wij zien toegevoegde waarde in deze
Kwaliteitstoets maar vinden het nog te vroeg om de uitkomsten hiervan te betrekken in de
zorgovereenkomst 2015. Wij willen u de tijd bieden om de Kwaliteitstoets te implementeren in uw
praktijk en zullen niet eerder dan 2017 de uitkomsten meenemen. Mede om deze reden bieden wij u
een overeenkomst aan voor twee jaar: 2015 en 2016. Dit biedt u zekerheid en tijd om te voldoen aan
de eisen van de Kwaliteitstoets.

Wat wijzigt er voor u in 2015?
Hieronder volgt een opsomming van de belangrijkste wijzigingen in zorgovereenkomst 2015:
-

Wij sluiten met u een overeenkomst voor twee jaren: 2015 en 2016. Dit biedt u de
gelegenheid om de Kwaliteitstoets van de NVLF te implementeren in uw praktijk. Daarnaast
biedt een samenwerking voor meerdere jaren financiële zekerheid en administratief gemak.

-

Per 2015 moet u kwaliteitsgeregistreerd zijn het in het Kwaliteitsregister Paramedici.
Voorheen hoefde u alleen geregistreerd te zijn.

-

De bijlage voor behandelen op scholen verdwijnt per 2015. Om de kwaliteit van de zorg die op
scholen, maar ook andere afwijkende behandellocaties te bewaken, stelt Multizorg VRZ nog
steeds aanvullende eisen. Deze eisen zijn integraal opgenomen in de zorgovereenkomst en
betreffen afspraken over de inrichting van de praktijk, de continuïteit van de zorg en de
participatie van ouders. Daarnaast zijn screening en preventieve handelingen niet toegestaan
en kan geen uittoeslag of inrichtingstoeslag worden gedeclareerd.

