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1. Vooraf
Op 1 april jl. heeft Multizorg VRZ op haar website (www.multizorgvrz.nl) kaders op hoofdlijnen voor
het inkoopbeleid Zintuiglijk Gehandicaptenzorg 2017 gepubliceerd. Op deze website staan tevens
de algemene inkoopvoorwaarden (AIV) die Multizorg VRZ bij alle zorgsoorten hanteert.
Het inkoopbeleid Zintuiglijk Gehandicaptenzorg is opgesteld vanuit de hierin beschreven
uitgangspunten. Met dit document geven wij een nadere toelichting op ons reeds gepubliceerde
inkoopbeleid 2017 op 1 juli 2016.
Mochten er nog nadere (beleids) regels en/of circulaires met nieuwe informatie gepubliceerd
worden met betrekking tot de zorginkoop 2017 behouden wij ons het recht voor het inkoopbeleid
2017 nog aan te passen. Multizorg VRZ zal u daarvan op hoogte houden via onze website.
2. Verblijf
Het Zorginstituut Nederland heeft vastgesteld dat verblijf in bijzondere situaties ook tot de
aanspraak Zvw behoort. Uitgangspunt hierbij is dat verblijf alleen wordt vergoed als patiënt
(tijdelijk) is aangewezen op medisch noodzakelijk verblijf in een therapeutische verblijfssetting om
de behandeling te kunnen laten slagen en wanneer dit niet zonder verblijf kan worden
bewerkstelligd.
Om te beoordelen of verzekerden hiervoor in aanmerking komen, hanteren de deelnemende
verzekeraars van Multizorg VRZ een machtigingenbeleid. De zorgaanbieder dient namens de
patiënt het verzoek voor verblijf in bij de betreffende zorgverzekeraar. In dit verzoek wordt ten
minste aangeven waarom medisch verblijf noodzakelijk is, wordt een indicatie gegeven van
verwachte duur van het verblijf en is het behandelplan toegevoegd.
3. Inkoopbeleid
Multizorg VRZ zal wat betreft het inkoopbeleid voor 2017 (zoveel als mogelijk) aansluiten bij het
inkoopbeleid zoals dat in 2016 werd gehanteerd door de representerende zorgverzekeraars. Wij
zien 2017 als een overgangsjaar waarin nader kennis gemaakt zal worden met de sector.
Bij het maken van afspraken met zorgaanbieders zijn kwaliteit, transparantie, effectiviteit en
doelmatigheid het uitgangspunt. De door de beroepsgroep gekozen indicatoren zijn hierbij leidend.
De inkoop van Zintuiglijk Gehandicaptenzorg door alle zorgverzekeraars vanaf 2017 is een nieuwe
situatie voor beide partijen, en zal daarom even wennen zijn. We zien dat de sector hard werkt om
de uitgangspunten voor zorginkoop (kwaliteit, effectiviteit en doelmatigheid) transparant te maken.
Dit vinden wij een positieve ontwikkeling. Deze transparantie is echter nog niet zodanig uitgewerkt
dat dit ons concrete handvatten geeft om hierop via zorginkoop te kunnen sturen.
Voor 2017 maken we onderscheid tussen de voor ons grootste en kleinere instellingen, gebaseerd
op het totaal aan declaraties in 2015. Beide groepen krijgen van ons een aanbod op maat, welke
hieronder kort wordt toegelicht.
3.1 Grootste instellingen
Naast de uitdaging om op een transparante wijze in te kopen, zien we in de historische data dat
zowel de prijs als het volume per jaar kunnen fluctueren. Door deze volatiliteit achten wij het
afspreken van een gemiddelde prijs per verzekerde en het afspreken van een omzetplafond op dit
moment niet reëel. Om deze redenen hebben we gekozen om bij voor ons de grootste instellingen
Zintuiglijk Gehandicaptenzorg in 2017 in te kopen via de zogenaamde staffelsystematiek in
combinatie met marktconforme tarieven. Uitgangspunt voor de marktconforme tarieven zijn de
afspraken zoals gemaakt met representerende verzekeraars voor 2016.
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De staffelsystematiek beoogt het leveren van doelmatige zorg te versterken door het verlagen van
de prijs bij stijging van de productie. Bij een plafondafspraak wordt meerproductie niet meer
vergoed. Bij een staffelafspraak wordt deze meerproductie vergoed tegen een lager tarief.
3.2 Kleinere instellingen
Ook bij de kleinere instellingen zien we in de historische data dat zowel de prijs als het volume per
jaar kunnen fluctueren. Om deze redenen hebben we gekozen om bij voor ons de kleinere
instellingen Zintuiglijk Gehandicaptenzorg in 2017 in te kopen zonder omzetplafond en gemiddelde
prijs per verzekerde. Dit betekent dat we enkel een tarief af willen spreken.
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