Belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten met betrekking tot de
overeenkomst Zorg en Zekerheid 2016

Algemeen
1. In 2015 heeft Zorg en Zekerheid een regiovisie en inkoopmodel ontwikkeld om u inzicht te
geven in wat u van ons als regionale zorgverzekeraar kunt verwachten voor nu en in de
toekomst. Voor 2016 is een aantal punten aangescherpt en aangepast. De regiovisie en
inkoopmodel 2016 kunt u terugvinden op onze website: www.zorgenzekerheid.nl
2. De huidige kwaliteitslabels bij fysiotherapie worden vervangen door een nieuw label, te
weten KwaliteitZorg met sterren.
3. De behandeling van de Ziekte van Parkinson en Parkinsonismen wordt in 2016, in het
geval van een nieuwe indicatie, alleen vergoed bij een gecontracteerde paramedicus
(fysiotherapeut, oefentherapeut, ergotherapeut, logopedist en diëtist) die aangesloten is
bij ParkinsonNet en als zodanig bij Zorg en Zekerheid bekend is. De paramedicus die, in
het geval van een bestaande indicatie, verzekerden behandelt met de ziekte van
Parkinson of Parkinsonismen en niet is aangesloten bij ParkinsonNet kan de behandeling
in 2016 voortzetten tot uiterlijk 31 december 2016. Mocht de verzekerde meer dan 20
minuten reisafstand wonen van de paramedicus, dan zorgt Zorg en Zekerheid voor een
passende oplossing. Het jaar 2016 ziet Zorg en Zekerheid als een overgangsjaar, waarbij
reeds ingezette behandelingen kunnen worden voortgezet. Hiermee geven we
verzekerden de ruimte om hun behandeling af te maken of de tijd om een andere
parademicus te zoeken. Paramedici krijgen op deze manier de tijd om zich aan te kunnen
sluiten bij Parkinsonnet.

Fysiotherapie
1. De norm voor het totaal behandelgemiddelde voor de huidige C-praktijken is bijgesteld van
40% naar 20%. Dit betekent dat het percentage van de afwijking tussen het werkelijk en
het verwacht behandelgemiddelde van de praktijk niet meer dan 20% mag zijn.
2. Op onze website www.zorgenzekerheid.nl/fysiotherapeuten kunt u de bijlagen
‘voorwaarden vergoeding groepszittingen’ raadplegen waaraan het protocol voor
groepsbehandeling dient te voldoen. Vanaf 2015 is het niet meer nodig om vooraf
toestemming te vragen voor het geven van groepszittingen in de praktijk. Er kunnen
achteraf controles plaats vinden.
3. De behandeling van Claudicatio Intermittens wordt vanaf 2015 alleen vergoed bij
gecontracteerde fysiotherapeuten die aangesloten zijn bij ClaudicatioNet en als zodanig bij
Zorg en Zekerheid bekend zijn. Hiermee garanderen we de kwaliteit van zorg voor onze
verzekerden, doordat de fysiotherapeut geschoold is en kennis heeft van de actuele
ontwikkelingen. Een kopie of een print screen van de inschrijving bij ClaudicatioNet kunt u
sturen naar paramedisch@zorgenzekerheid.nl onder vermelding van de AGB-code van de
praktijk. Net als in 2015 komen de 1e 20 looptrainingen voor vergoeding in aanmerking via
de aanvullende verzekering bij Zorg en Zekerheid. Dit is een extra vergoeding naast het
aantal behandelingen dat is opgenomen in de betreffende aanvullende verzekering.
4. We vergoeden in 2016 het beweegprogramma Fitkids of een volledig doorlopen
beweegprogramma leefstijlinterventieprogramma in het kader van JOGG (Jongeren Op
Gezond Gewicht) wanneer deze zijn gegeven door onze preferente (AA- en A-praktijken)
praktijken conform de polisvoorwaarden van de verzekerde.
5. We vergoeden in 2016 de huidige 7 beweegprogramma’s wanneer deze zijn gegeven door
onze preferente (AA- en A-praktijken) praktijken conform de polisvoorwaarden van de
verzekerde. Net als in voorgaande jaren vragen wij u in verband met de einddatum op het
certificaat KNGF Beweegprogramma het geldige certificaat van het door u aangeboden
beweegprogramma voor 2016 op te sturen aan paramedisch@zorgenzekerheid.nl
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6. Als de zorgaanbieder de patiënt in een inrichting behandelt kan de inrichtingstoeslag
worden gedeclareerd wanneer wordt voldaan aan de voorwaarden zoals beschreven in de
prestatiebeschrijving voor fysiotherapie door de NZa. Deze toeslag kan per adres, per dag
slechts eenmaal in rekening worden gebracht, tenzij aan de voorwaarden in de
Prestatiebeschrijvingsbeschikking van de NZa wordt voldaan voor verschillende prestaties
op één dag.
7. Voor de vergoeding van fysiotherapie, waarbij er geen sprake is van een chronische
indicatie dient vanaf de 41e behandeling een machtiging aangevraagd te worden. De
fysiotherapeut doet hiervoor een gerichte aanvraag per patiënt bij de paramedisch
adviseur van Zorg en Zekerheid.

Oefentherapie
1. Op onze website www.zorgenzekerheid.nl/oefentherapeuten kunt u de bijlagen
‘voorwaarden vergoeding groepszittingen’ raadplegen waaraan het protocol voor
groepsbehandeling dient te voldoen. Vanaf 2016 is het niet noodzakelijk om vooraf
toestemming te vragen voor het geven van groepszittingen in de praktijk. Er kunnen
achteraf controles plaats vinden.
2. De behandeling van Claudicatio Intermittens wordt vanaf 2015 alleen vergoed bij
gecontracteerde oefentherapeuten die aangesloten zijn bij ClaudicatioNet en als zodanig
bij Zorg en Zekerheid bekend zijn door een print screen van inschrijving bij ClaudicatioNet.
Hiermee garanderen we de kwaliteit van zorg voor onze verzekerden, doordat de
oefentherapeut geschoold is en kennis heeft van de actuele ontwikkelingen. Een kopie van
de inschrijving kunt u sturen aan paramedisch@zorgenzekerheid.nl onder vermelding van
de AGB-code van de praktijk. Net als in 2015 komen de 1e 20 looptrainingen voor
vergoeding in aanmerking via de aanvullende verzekering bij Zorg en Zekerheid. Dit is een
extra vergoeding naast het aantal behandelingen dat is opgenomen in de betreffende
aanvullende verzekering.
3. Voor de vergoeding van oefentherapie, waarbij er geen sprake is van een chronische
indicatie dient vanaf de 41e behandeling een machtiging aangevraagd te worden. De
fysiotherapeut doet hiervoor een gerichte aanvraag per patiënt bij de paramedisch
adviseur van Zorg en Zekerheid.
4. Per dag komt maximaal één zitting voor vergoeding in aanmerking. Dit geldt niet voor de
prestaties “screening en intake en onderzoek” of “intake en onderzoek na screening” of
“intake en onderzoek na verwijzing” in combinatie met de volgende prestaties: individuele
zitting reguliere oefentherapie, individuele zitting kinderoefentherapie, individuele zitting
psychosomatische oefentherapie of lange zitting voor een aantal specifieke
aandoeningen.

Logopedie
1. Zorg en Zekerheid hecht belang aan de Kwaliteitstoets Logopedie om de basiskwaliteit en
het methodisch handelen van de logopedische zorg inzichtelijk te maken. In 2016 is de
Kwaliteitstoets op vrijwillige basis opgenomen in de overeenkomst van Zorg en Zekerheid.
Dit betekent dat praktijken zelf de keuze hebben of ze de Kwaliteitstoets (gaan) uitvoeren.
Het tarief KwaliteitZorg is van toepassing voor praktijken die een geldig certificaat sturen.
2. Zorg en Zekerheid is nog in gesprek met de NVLF over het protocol logopedie binnen de
schoolsetting en heeft hierom besloten het beleid 2015 te handhaven.
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Huidtherapie
Zorg en Zekerheid volgt de ontwikkelingen op het gebied van kwaliteit van zorg dat als
speerpunt geldt van ons inkoopbeleid. Het definitief invoeren van een
klanttevredenheidsonderzoek door huidtherapeuten om o.a. de effectiviteit van de
behandeling inzichtelijk te maken en te kunnen beoordelen, gaan we graag het gesprek nog
over aan.

Instellingen
Zorg en Zekerheid is terughoudend in het inkopen van paramedische eerstelijnszorg bij
(Wlz-)instellingen. Er wordt voldoende eerstelijns zorg ingekocht bij extramurale
eerstelijnszorgaanbieders. Daarmee is er sprake van een ruime dekking in de regio van Zorg
en Zekerheid.
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