Bijlage 8
Zorgvernieuwing
Net als in voorgaande jaren blijft Menzis zorgvernieuwing in de regio stimuleren. In het steeds veranderende zorglandschap zien we nog veel
kansen voor zorgvernieuwing. Om van zorgvernieuwing een succes te maken is draagvlak van alle betrokken partijen nodig. De regiomanagers
van Menzis gaan graag met lokale en/of regionale samenwerkingsverbanden in overleg over initiatieven die aansluiten bij het regiobeeld en de
regiovisie die voor alle kernregio’s beschikbaar zijn. Menzis verwacht dat zorgvernieuwingsinitiatieven de uitkomsten van de zorg verbetert en de
zorgkosten beheersbaar houdt. Initiatieven kunnen klein beginnen maar hebben de potentie om in hele regio geïmplementeerd te kunnen
worden. Samenwerkingsverbanden kunnen contact opnemen met de voor hen bekende Menzis regiomanager, zodat gezamenlijk vorm en inhoud
gegeven kan worden aan zorgvernieuwingsinitiatieven.
1 Inkoopvoorwaarden zorgvernieuwing
•

De kwaliteit van zorg blijft mimimaal gelijk of verbetert;

•

Het zorgvernieuwingsinitiatief sluit aan op de zorgbehoefte van de patiënt;

•

Aan het zorgvernieuwingsinitiatief ligt een positieve business case ten grondslag zodat een bijdrage geleverd wordt aan het beheersbaar
houden van de zorgkosten;

•

Het zorgvernieuwingsinitiatief sluit aan bij het regiobeeld en de regiovisie en heeft de potentie om geïmplementeerd te worden in de
regio;

•

Het samenwerkingsverband heeft bij de start van het zorgvernieuwingsinitiatief met alle betrokken partijen afspraken gemaakt over de
uitkomsten van zorg, de klantwaarde en het beheersen van zorgkosten;

•

Het samenwerkingsverband legt het zorgvernieuwingsinitiatief vast in een projectplan en zorgprotocollen en voert dit uit;

•

Het samenwerkingsverband evalueert periodiek de resultaten op gezondheidsuitkomsten, ervaren kwaliteit, tevredenheid zorgverleners
en zorgkosten, zoals vastgelegd in het projectplan en stuurt bij aan de hand van de uitkomsten van de evaluatie en deelt deze uitkomsten
met Menzis;
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•

Het samenwerkingsverband maakt met betrokken zorgverleners (onderaannemers) afspraken dat de zorg die ook wordt gefinancierd via
andere zorgprogramma’s/zorgvernieuwingsinitiatieven, basishuisartsenzorg en/of andere zorgsoorten zoals medisch specialistische zorg,
niet dubbel wordt gedeclareerd;

•

Het samenwerkingsverband heeft mandaat van de betrokken zorgverleners om met Menzis contractuele afspraken te maken.

•

Het samenwerkingsverband is bereid om bij een positieve evaluatie het initiatief op inhoud te delen met andere
samenwerkingsverbanden zodat goede voorbeelden regionaal of landelijk opgeschaald kunnen worden;

•

Het samenwerkingsverband maakt indien beschikbaar gebruik van goede voorbeelden uit andere regio’s.

2 Resultaten
Het zorgvernieuwingsinitiatief leidt binnen een overeengekomen termijn tot gelijkblijvende of betere uitkomsten van zorg, sluit aan op de
zorgbehoefte van de patiënt en het beheersen van zorgkosten binnen de zorgverzekeringswet.
3 Tarief
De hoogte van het tarief wordt overeengekomen met de regiomanager. Het tarief is gebaseerd op de overeengekomen integrale begroting.
De vergoeding voor organisatie en infrastructuur die nodig is voor het zorgvernieuwingsinitiatief kan onderdeel uitmaken van het tarief van het
zorgvernieuwingsinitiatief (segment 3) of kan gefinancierd worden via de prestaties Organisatie & Infrastructuur (segment 2).
4 Contractant
De contractant is een samenwerkingsverband met een rechtspersoonlijkheid, waarbinnen verschillende disciplines lokaal en/of regionaal
structureel met elkaar samenwerken. Deze samenwerking bestaat in ieder geval uit samenwerking tussen een zorgaanbieder die huisartsenzorg
verleent of kan verlenen met een of meer zorgaanbieders die andere zorg verlenen.
5 Verantwoording en controle
•

De contractant rapporteert minimaal jaarlijks de behaalde resultaten van de afgesproken zorgvernieuwingsinitiatieven;

•

De contractant legt jaarlijks via de jaarrekening financiële verantwoording af aan Menzis. De jaarrekening biedt tenminste inzicht in:
-

de daadwerkelijk geleverde zorgprestaties ten opzichte van de (onderdelen van) de gecontracteerde zorg;

-

de daadwerkelijk gerealiseerde zorgkosten en kosten voor organisatie en infrastructuur en de inkomsten die betrekking hebben
op de gecontracteerde zorg;
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-

de balans van het samenwerkingsverband met tenminste een vermelding van de bestemming van het bedrijfsresultaat en de
opbouw van het (eigen) vermogen.
De contractant en de regiomanager maken nadere afspraken over eventuele verrekening-of terugvorderafspraken op basis van
nacalculatie.

6 Contracteerproces
Als u een zorgvernieuwingsinitiatief wilt ontwikkelen, dan kunt u hierover in gesprek gaan met de voor u bekende regiomanager. We willen graag
samen met u bouwen aan een toekomstbestendig zorglandschap waarin de huisartsenzorg een centrale rol heeft.
Duur en einde contract
De contractduur van zorgvernieuwingsinitiatieven wordt afgesproken met uw regiomanager.
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