Beleid ten aanzien van nieuwe zorgaanbieders wijkverpleging
In het inkoopbeleid voor 2017 heeft Multizorg VRZ aangegeven dat nieuwe zorgaanbieders in
aanmerking kunnen komen voor een zorgovereenkomst wijkverpleging indien zij voldoen aan de
instapcriteria. In deze beknopte notitie lichten wij de procedure verder toe.
Als nieuwe zorgaanbieder definiëren wij: zorgaanbieders die in 2016 geen overeenkomst hebben
voor wijkverpleegkundige zorg met Multizorg VRZ, Eno of Zorg en Zekerheid.
De nieuwe zorgaanbieder dient de volgende bescheiden te overleggen:
1. Een gewaarmerkte kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan
12 maanden.
2. Een kopie van de aanvraag van de AGB code waar de zorgaanbieder mee wil gaan werken
(AGB-code contractant = AGB-code uitvoerder = AGB-code declarant).
3. Een kopie van de relevante WTZi-toelating.
4. Een kopie van Algemene Voorwaarden die voldoet aan de eisen die Actiz en BTN daar aan
stellen.
5. Een Verklaring omtrent het gedrag voor Rechtspersonen (VOG-RP).
6. Een kopie van het privacyreglement.
7. Een kopie van de klachtenregeling waarin begrepen aansluiting bij een onafhankelijke
klachtencommissie.
8. Een opgave van de personen die bij de instelling belast zijn met respectievelijk het toezicht
en het bestuur.
9. Een (door toezichthouders en bestuur ondertekende) kopie van de governance code.
10. Een kopie van de gebruikerslicentie van het digitaal zorgclassificatiesysteem.
11. Een formatieplaatsenplan (FPP): een overzicht van het aantal gekwalificeerde uitvoerend
medewerkers in loondienst op peildatum 1 juli 2016, inclusief het opleidingsniveau van die
medewerkers. Het aantal fulltime formatieplaatsen dient minimaal 5 te bedragen waarvan
minimaal één FTE verpleegkundige op deskundigheidsniveau 5.
12. Een prognose van de productie in 2017 gerelateerd aan het FPP: welke en hoeveel prestaties
PV en VP de instelling denkt op jaarbasis te gaan leveren.
13. Een concrete begroting voor het jaar 2017 waarin minimaal uitgewerkt:
-

de loonkosten van direct personeel;

-

de loonkosten van indirect personeel;

-

de kosten van overhead en investeringen;

-

een prognose van de opbrengsten.

(Niet aangeleverd behoeft te worden een balans, resultatenrekening en liquiditeitsprognose).
14. Een opgave van de gemeenten waarin de instelling werkzaam is.
15. Een opgave van contactgegevens zijnde naam, adres, telefoonnummer en
e-mailadres van de medewerker met wie wij in dit kader contact kunnen opnemen.

Aanlevering van bovengenoemde stukken dient digitaal te gebeuren via het e-mailadres
wijkverpleging@multizorgvrz.nl. Onvolledige aanvragen worden niet in behandeling genomen en
zonder verdere motivering terzijde gelegd. Multizorg VRZ hanteert voor wijkverpleging geen deadline
voor aanmelding van nieuwe zorgaanbieders: dit kan op ieder moment.
Multizorg VRZ beoordeelt de aangeleverde stukken waarbij met name aandacht is voor de relatie
tussen het FPP, de prognose van de productie en de begroting. De doorlooptijd van de beoordeling
is aan Multizorg VRZ. Tevens wordt tijdens deze procedure getoetst op aantal inhoudelijke criteria:
-

De zorgaanbieder levert de zorg per definitie met medewerkers van de eigen organisatie:
er wordt géén gebruik gemaakt van onderlinge dienstverlening.

-

De zorgaanbieder heeft gedurende de hele looptijd van de zorgovereenkomst voldoende
BIG geregistreerde verpleegkundigen op deskundigheidsniveau 5 in dienst om de
zorgbehoeftebepaling te kunnen uitvoeren en zorg te kunnen coördineren.

-

De zorgaanbieder staat op geen enkele wijze gemeld bij fraudemeldpunten van
(zorg)verzekeraars.

-

De zorgaanbieder beschikt op het moment van ingang van de overeenkomst over een
operationeel digitaal zorgclassificatiesysteem (Omaha, RAI, NIC, NOC, Nanda).

Gezien de complexe ontwikkelingen op het terrein van de bekostiging van wijkverpleegkundige zorg
wordt op dit moment prioriteit gegeven aan de contractering van de zittende zorgaanbieders. Met
betrekking tot de doorlooptijd van de beoordeling kunnen we geen toezeggingen doen.
Indien de inschrijving als voldoende wordt beoordeeld (deze beoordeling is geheel aan Multizorg VRZ
en staat niet open voor beroep) zal aan de deelnemende zorgverzekeraars worden geadviseerd in te
stemmen met het aangaan van een zorgovereenkomst.
Tot slot uw aandacht voor de volgende aspecten en voorwaarden:
-

De zorgovereenkomst wordt uitsluitend via het Zorginkoopportaal van VECOZO gesloten:
nieuwe aanbieders dienen derhalve te beschikken over de juiste VECOZO certificaten.

-

Met nieuwe zorgaanbieders wordt een ingangsdatum van de zorgovereenkomst
afgesproken conform het beleid van Multizorg VRZ in deze.

-

Met nieuwe zorgaanbieders wordt een afspraak gemaakt voor een integraal tarief op
basis van de landelijk gemiddelde productmix van 80% Verzorging en 20% Verpleging
en op basis van het tarief dat Multizorg VRZ in 22016 voor deze prestaties bood.

-

Nieuwe aanbieders worden actief gevolgd op doelmatigheid (behandelduur en
behandelintensiteit).

