In dit inkoopbeleid worden achtereenvolgens de landelijke wijzigingen, de speerpunten bij de
inkoopafspraken voor 2015, de reikwijdte van de zorgovereenkomst, de planning en het indienen
van een prijsofferte via het VECOZO zorginkoopportaal beschreven.
Landelijke wijzigingen 2015
Met ingang van het jaar 2015 worden integrale tarieven ingevoerd, waarmee de splitsing van het
tarief in een kosten- en honorariumdeel komt te vervallen. Daarnaast wordt de doorlooptijd van de
DBC-zorgproducten vanaf het jaar 2015 verkort tot maximaal 120 dagen, wat zal leiden tot een
technische, financiële correctie wegens een eenmalige dip in de zorgkosten voor 2015.
Bovengenoemde wijzigingen zijn dan ook onderwerp van de inkoopgesprekken.
Speerpunten inkoopafspraken 2015
 gelet op de noodzakelijke beheersbaarheid van de zorgkosten willen wij voor het jaar 2015
een plafondafspraak met uw instelling maken mede gebaseerd op de werkelijke
volumeontwikkeling sinds de invoering van de DOT-systematiek in 2012. Daarnaast houden
wij bij het maken van de plafondafspraak eveneens rekening met de eenmalige effecten
van de verkorte doorlooptijd van een groot aantal DBC-zorgproducten en de herinrichting
van het (hoog complexe) spoed-zorglandschap;
 Multizorg VRZ hecht waarde aan marktconforme prijzen. Wij beoordelen uw offertes aan de
hand van benchmark gegevens van de prijzen die wij zien in de markt;
 Multizorg VRZ stimuleert – waar mogelijk – de substitutie van tweede- naar eerstelijn. Dit
leidt zowel tot een betere betaalbaarheid van de zorg als tot een hogere
patiënttevredenheid, aangezien de tarieven in de eerste lijn lager liggen en verzekerden
voor meer zorg op één plek terecht kunnen. Voorwaarden zijn behoud van minimaal
hetzelfde kwaliteitsniveau en een goede samenwerking tussen tweede- en eerstelijn. In het
verlengde hiervan maakt Multizorg VRZ ook een vergelijking tussen de eerstelijns- en
tweedelijnstarieven;
 Multizorg VRZ stimuleert, in het kader van taakherschikking, de inzet van physician
assistents en verpleegkundige specialisten voor zorg waarvoor zij – bij gelijk volume –
minimaal een gelijk kwaliteitsniveau kunnen garanderen. In het verlengde hiervan is dan
ook het inventariseren van mogelijkheden van taakherschikking van audioloog naar
audiologisch assistent onderwerp van gesprek;
 Multizorg VRZ hecht waarde aan transparantie van zorginstellingen en het vergroten van
inzicht in de kwaliteit van zorgverleners voor de verzekerden. De bespreking van de
voortgang met betrekking tot de beschikbare of te ontwikkelen kwaliteitsindicatoren is een
vast agendapunt in onze gesprekken;
 de zorgaanbieder voldoet aan het veiligheidsbeleid van de FENAC en beschikt over een
geaccrediteerd / gecertificeerd kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld NIAZ of gelijkwaardig).
Reikwijdte zorgovereenkomst
Multizorg VRZ contracteert geen onverzekerde zorg. Paramedische zorg en Medisch Specialistische
Verpleging in de Thuissituatie (MSVT) vallen niet onder de zorgovereenkomst voor Ziekenhuizen en
worden via het eerste lijns inkoopteam van Multizorg VRZ gecontracteerd. Meer informatie over de
zorginkoop van Paramedische zorg in instellingen en de zorginkoop van MSVT vindt u onder
Eerstelijnszorg/MSVT.
Planning inkoop 2015
Om de verzekerden van de deelnemende zorgverzekeraars tijdig te kunnen informeren over de
gecontracteerde zorgaanbieders en de gecontracteerde zorg, is het van belang om voor 1
november 2014 inhoudelijke overeenstemming te hebben bereikt over de zorgovereenkomst. Wij
willen u vragen de prijsofferte inclusief volumes zo spoedig mogelijk via
het VECOZO zorginkoopportaal in te dienen.
Onderstaand is het tijdpad voor het zorginkoopproces 2015 weergegeven:
Actie

Tijdpad

Start inkoopgesprekken

Medio juli 2014

Publicatie standaard zorgovereenkomst 2015 op de website
van Multizorg VRZ

15 juli 2014

Zorgaanbieder maakt inhoudelijke reactie zorgovereenkomst
Voor 1 september 2014
kenbaar aan de zorginkoper
Afronding inhoudelijke overeenstemming zorgovereenkomst
inclusief financieel kader

Voor 1 november 2014

Indien u geen zorgovereenkomst met ons wenst te sluiten, krijgt de verzekerde conform zijn
polisvoorwaarden een vergoeding. Het is mogelijk dat de verzekerde dan een lagere vergoeding
van kosten krijgt dan de tarieven uit de aangeboden zorgovereenkomst.

