Indien u deze e-mail niet goed ontvangt, klik dan hier voor de webversie.

Voorwoord
Welke ontwikkelingen spelen er binnen Zorg en Zekerheid op het gebied van de huisartsenzorg? U leest er alles over in
deze nieuwsbrief. Heeft u vragen over een van de onderwerpen? Dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen via
telefoonnummer (071) 5 825 880 of zorginkoop.huisartsen@zorgenzekerheid.nl. Ontvangt u de nieuwsbrief niet
rechtstreeks, dan kunt u zich via dit mailadres inschrijven.
Afgelopen maand is Charlotte Verboom een nieuwe uitdaging aangegaan bij het Zorgkantoor van Zorg en Zekerheid.
Naast kwaliteitsbeleid van WLZ instellingen houdt ze zich bezig met de samenwerking tussen WLZ en Zvw. Vanaf juni
verwelkomen wij Ingrid Lemmens als nieuwe inkoper huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg.
Met vriendelijke groet,
Erik Kramer
Inge Huernink
Susanne Brown
Gerhard Magis

Farmaceutische resultaatsbeloningen 2018 & 2019
Wij vragen u nogmaals de indicatoren Doelmatig Voorschrijven en GKF met betrekking tot prestatiejaar 2018 aan te
leveren. De Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH) van Vektis is voor u beschikbaar. Wilt u de indicatoren vóór
15 juni aanstaande aanleveren via het mailadres farmacie.huisartsen@zorgenzekerheid.nl?
Informatie over de aanlevering 2018 kunt u nalezen onder het kopje ‘Farmaciebeleid 2018’. Wij attenderen u op het
volgende:





Het Excel-bestand ‘Berekening ZZ somscore 2018 Doelmatig voorschrijven’ bevatte enkele formulefouten. Wilt
u de nieuwste versie die op onze website staat gebruiken? In deze Excel staat boven aan het werkblad
“versie 2-5-2019”.
Het juiste indicatornummer voor ‘Voorkeursmiddelen cholesterolverlagende middelen - nieuwe gebruikers’ is
11B. De afkapwaarde tussen 1 en 2 punten voor deze indicator is gecorrigeerd naar 75,7%-75,8% in Bijlage 2
en de Handleiding.
Het juiste indicatornummer voor ‘Voorkeursmiddelen protonpromremmers - alle gebruikers’ is 20A.

In 2019 houdt de prestatie GKF op te bestaan. Gezien het verdwijnen van de MVH zullen wij de beloning Doelmatig
Voorschrijven 2019 gelijkstellen aan de beloning 2018 en deze beide jaren in één keer uitbetalen. U kunt hierover
meer lezen in de brief op onze website onder het kopje ‘Farmaciebeleid 2019’.

Beleidsplan 2020
Op 1 april hebben wij ons voorlopige zorginkoopbeleid 2020 gepubliceerd. U vindt deze op onze website onder de knop
‘Contractinformatie raadplegen’. Op 1 juli aanstaande wordt de definitieve versie van het beleid gepubliceerd.
In het document treft u een overzicht van de wijzigingen ten opzichte van 2019.
Wij streven ernaar u een driejarige overeenkomst 2020-2022 aan te bieden. Hierbinnen worden de tarieven per jaar
geïndexeerd. In de contractperiode 2018-2019 waren de vrije tarieven tweejarig geïndexeerd. Wij hebben dit
aangepast omdat de meerjarige indexering voor veel verwarring zorgde.

Digitaal contracteren: certificaat en e-mailadres
Wij doen ons best om u het huisartsencontract 2020-2022 digitaal aan te kunnen bieden via het Vecozo
Zorginkoopportaal. Hiervoor heeft u een certificaat specifiek voor het Vecozo Zorginkoopportaal nodig. Als dit certificaat
niet op uw computer is geïnstalleerd, kunt u niet inloggen op het Vecozo Zorginkoopportaal en zodoende geen
overeenkomst ontvangen. Wilt u tijdig het certificaat en de juiste autorisatie aan vragen? U kunt dit doen met behulp
van de links onder aan de webbladzijde.

Wilt u erop letten dat het juiste e-mailadres voor uw praktijk bekend is bij Vecozo? Niet alleen bij uw aanvraag voor het
Zorginkoopportaal, maar ook bij uw gegevens in het AGB-register. Dit mailadres is namelijk het enige mailadres waarop
u correspondentie vanuit Zorg en Zekerheid zal ontvangen.

Aanmelden Healthcare Potentials opleidingsprogramma
Ambieert u een carrière als zorgbestuurder in de eerste lijn? Meld u zich dan voor 31 mei aan voor het Healthcare
Potentials opleidingsprogramma.
Zorgvraagstukken zijn vaak zo complex dat traditionele oplossingen niet meer volstaan. Het ‘Healthcare potentials’
opleidingsprogramma van het Erasmus Centrum voor Zorgbestuur helpt toekomstige zorgbestuurders in de eerste lijn
een vernieuwend antwoord op deze vraagstukken te geven. Het acht maanden durende programma gaat in oktober
van start.
Op initiatief van Zorg en Zekerheid en Reos is het ‘Healthcare potentials’ opleidingsprogramma ontwikkeld, dat
maximaal 18 deelnemers zal tellen. Het brengt enthousiaste professionals in de regio samen, zodat zij elkaar nu en in
de toekomst weten te vinden. Het combineert bestuurlijke en bedrijfskundige kennis van de gezondheidszorg met
focus op persoonlijk leiderschap.
Een belangrijk element is het regionale karakter. Deelnemers bouwen samen aan een sterk netwerk van mensen die
elkaar kennen en vertrouwen. Samen kunnen zij concrete stappen zetten tot verbetering van de zorg in de regio. Het
programma staat open voor potentiële zorgbestuurders die werkzaam zijn in zorgsector of de gemeente.
Een uitgebreider nieuwsbericht over het Healthcare Potentials programma leest u op onze website. Meer informatie
over het opleidingsprogramma en de inschrijving is te vinden op de website van Erasmus Centrum voor Zorgbestuur.

Praktijkaccreditatie
De praktijkaccreditatiecyclus is per 2019 veranderd. De NPA hanteert vanaf dit jaar drie verschillende opties:
1. Enkel een driejaarlijkse audit voor behoud van het keurmerk;
2. Een driejaarlijkse audit plus thematische ontwikkeling in de tussenjaren;
3. Driejaarlijkse praktijkaccreditering met ondersteuning op maat.
Onze huidige contracttekst 2018-2019 baseert zich op jaarlijkse activiteiten. Eerder hebben wij daarom
gecommuniceerd dat onze vergoeding alleen zou gelden voor keuzes 2 en 3; niet voor optie 1. Na enig beraad hebben
we besloten om in 2019 alsnog een vergoeding toe te kennen voor alle drie de opties.
Tot eind 2019 komen alle huisartsen die voor een van de drie NPA-opties kiezen, in aanmerking voor een zelfde tarief,
te weten €0,19 per patiënt per kwartaal. Voor 2020 kijken we naar een gedifferentieerde vergoeding voor de kosten van
de accreditatie.
De hoogte van de vergoeding in 2019 geeft dus geen garanties voor de hoogte van de vergoeding vanaf 2020.
Heeft u in 2019 een afwijzing ontvangen, maar komt u toch in aanmerking voor de vergoeding? Stuurt u dan een mail
naar onze afdeling Contractbeheer via het mailadres huisartsen@zorgenzekerheid.nl met in het onderwerp de AGB-code
van de praktijk en “NPA accreditering”. Wilt u verder een kopie van het certificaat met daarbij de optie waarvoor
gekozen is bijvoegen?

Kwartaalmutaties contractbeheer
Heeft u mutaties op uw contract? Deze kunt u ieder kwartaal doorgeven door het aanvraag- en mutatieformulier aan
onze afdeling Contractbeheer te sturen via huisartsen@zorgenzekerheid.nl.
Uw mutatie moet niet later dan een maand voor aanvang van het nieuwe kwartaal bij onze afdeling Contractbeheer
binnen zijn, om nog voor het komende kwartaal te kunnen gelden. Wij vragen u om al uw mutaties voor het nieuwe
kwartaal samen in één e-mail aan te leveren. Wilt u daarbij ook alle benodigde documentatie direct volledig meesturen?
Bij voorbaat dank voor uw medewerking.

Telefoonnummer declaraties
Onlangs is het telefoonnummer van onze afdeling Declaraties gewijzigd. Wij hebben gemerkt dat dit nog niet voor
iedereen duidelijk is. Voor vragen met betrekking tot uw declaraties kunt u terecht op 071 – 5 825 437

Suggesties

Reageren

Afmelden
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