Bijlage 6
Resultaatbeloning Menzis indicatoren
De module resultaatbeloning Menzis indicatoren is in overleg met de LHV kringen Groningen, Gelre-IJssel, Twente en De Gelderse Rivieren en met
vertegenwoordigers van de regionale en lokale samenwerkingsverbanden aangepast. Onderdeel daarvan is dat het aantal indicatoren is
verminderd. De indicatoren deelname aan ketenzorg COPD en VRM alsmede zorgvernieuwingstrajecten komen te vervallen als landelijke indicator.
Accreditatie blijft een landelijke indicator en toegevoegd wordt deelname aan kwaliteitsbeleid middels deelname aan toetsgroepen. Daarnaast
worden per regio specifieke indicatoren vastgesteld voor de regioprestatie. Dit gebeurt in overleg met gemandateerde regiovertegenwoordigers van
de regio’s Groningen, Twente, Oost en West Achterhoek, Arnhem, Gelderse Vallei en Rivierenland. Deze ontwikkeling past bij de regiofocus van
Menzis.
1 Uitkomstmaat
De zorgaanbieder kan aangeven aan welke van de onderstaande indicatoren wordt voldaan:
Algemene onderwerpen
•

Accreditatie
De huisartsenpraktijk is geaccrediteerd of is gestart met een erkend accrediterings- / certificeringtraject, zoals NHG-praktijkaccreditatie of
DEKRA-certificering.

•

Deelname aan geaccrediteerde intercollegiale toetsgroepen1
Onderdeel van het kwaliteitsbeleid van huisartsen is deelname van een huisarts aan een toetsgroep. Het doel van een toetsgroep is om
door vergelijking en bespreking van gegevens (spiegelinformatie) van elkaar te leren en de kwaliteit van de geleverde zorg te verbeteren.
Minimaal een van de deelnemende huisartsen is geregistreerd als Erkend kwaliteitsconsulent (EKC‘er). De toetsgroep heeft een
gemeenschappelijk doel en een jaarplan. De huisarts neemt minimaal 2x per jaar gedurende 2 uur deel aan een geaccrediteerde

1 Onder toetsgroepen worden ook verstaan zogenaamde intervisiegroepen/Balint groepen, Diagnostisch toetsoverleg en FTO, mits aan de
voorwaarden m.b.t. tot registratie wordt voldaan. Ook Patzgroepen mbt palliatieve thuiszorg vallen hieronder, hiervoor geldt niet de eis dat een
1

EKC er moet deelnemen en de GAIA registratie.
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toetsgroep. Onder verantwoordelijkheid van de EKC'er moeten die verslagen en presentielijsten in GAIA worden ingebracht. De
aanwezigheid wordt hierdoor geregistreerd in GAIA en een uitdraai wordt op verzoek van Menzis aangeleverd.

Regio specifieke indicatoren
De regio specifieke prestatie met deelname aan regionale zorgvernieuwingsprojecten en/of specifieke initiatieven wordt in overleg met de
betreffende regionale huisartsenorganisatie vastgesteld. Voor Huisartsenpraktijken die niet gevestigd zijn in de regio’s van onderstaande
regionale huisartsenorganisaties geldt om in aanmerking te komen voor het max. tarief dat men deelneemt aan de module Kwetsbare Ouderen
en minimaal 2 zorgvernieuwing projecten waarover contractuele afspraken zijn gemaakt tussen uw praktijk of uw zorggroep met een
zorgverzekeraar.
•

Regioprestatie
De huisartsenpraktijk voldoet aan de voorwaarden die gelden voor de betreffende regio. (zie bijlage voor overzicht van de indicatoren per
regio)

2 Inkoopvoorwaarden
•

de zorgaanbieder heeft een overeenkomst basishuisartsenzorg afgesloten met Menzis;

•

de zorgaanbieder voldoet aan de uitkomstmaat, zoals beschreven in paragraaf 1.

3 Tarief
Het tarief per ingeschreven verzekerde is modulair opgebouwd:
•

Accreditatie:

€ 1,20 per jaar, € 0,30 per kwartaal

•

Deelname toetsgroepen

€ 1,20 per jaar, € 0,30 per kwartaal

•

Deelname regio specifieke prestatie

max. € 2,00 per jaar, € 0,50 per kwartaal

4 Contractant
Individuele huisarts.
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5 Verantwoording en controle
De zorgaanbieder levert op verzoek van Menzis aan, bewijs van de (start) accreditatie, deelname geaccrediteerde toetsgroepen en bewijs regio
specifieke prestatie(s) waaraan zorgaanbieder deelneemt.
6 Contracteerproces
De resultaatbeloning Menzis indicatoren kan door één tekenbevoegde huisarts namens alle aangesloten huisartsen in de huisartsenpraktijk
aangevraagd of gewijzigd worden. De aanvraag of wijziging kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal
aangevraagd worden via het Zorginkoopportaal van VECOZO. De overeenkomst met het bijbehorende (gewijzigde) tarief wordt, na bevestiging
van de overeenkomst, van kracht voor alle aangesloten huisartsen in de huisartsenpraktijk op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal.
Duur en einde contract
De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal 2 jaar, met als einddatum uiterlijk 1 januari 2022.
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Bijlage regio specifieke prestaties
In deze bijlage staan per regio de indicatoren. De hoogte van de vergoeding per indicator verschilt per regio. In het contracteerportaal
van VECOZO zijn de indicatoren en tarieven per regio opgenomen.

2020
Regio

Regionale
huisartsenorganisatie

Groningen

Kring Groningen
en GHC

Gelderse
Vallei

West
Achterhoek

4

HAGV

HZ Oude IJssel

Indicator 1

Indicator 2

Indicator 3

2021
Indicator 4

Voorwaarden tarief
De huisarts neemt deel aan
Per indicator is er
het
een vergoeding. Bij
zorgvernieuwingsproject
4 indicatoren geldt
OSAsense.
max tarief
Per indicator is er
een vergoeding. Bij
2 indicatoren geldt
max tarief

Per indicator is er
een vergoeding. Bij
3 indicatoren geldt
max tarief

De huisarts neemt deel aan
de module digitale
consultatie via VIP life van
de Groninger Huisartsen
Coöperatie (GHC).
De huisarts neemt deel aan De huisarts neemt deel aan
het scholingsaanbod
het zorgpad
georganiseerd door de
Atriumfibrilleren.
HaGV rondom het thema
Advanced Care Planning
(ACP).
De huisartsen biedt
De huisarts neemt
aantoonbaar een
aantoonbaar deel aan de
opleidingsplaats voor
regio-app E-health.
AIOS
huisartsgeneeskunde, coassistent, verpleegkundig
specialist/ physician
assistant (VS/PA) of
praktijkondersteuner aan.

De huisarts neemt deel aan De huisartse schrijft voor
de ketenzorgprogramma's conform formularium GHC
VRM en AF.
longziekten.

De huisarts neemt jaarlijks
deel aan minimaal twee
intercollegia PATZgroepen met een
gemeenschappelijk doel
en een jaarplan.
De huisarts neemt deel aan
het
zorgvernieuwingsproject
OZO verbindzorg. En heeft
per Q2 10 deelnemende
patiënten per normpraktijk
en per Q4 20 deelnemen
patiënten per normpraktijk.

De huisarts heeft het
project Pin Samenwerken
aan gezondheid in de wijk
afgerond.

nog niet
vastgesteld

idem 2020

idem 2020

2020
Regio

Regionale
huisartsenorganisatie

Indicator 2

Indicator 3

De huisartsen biedt
aantoonbaar een
opleidingsplaats voor
AIOS
huisartsgeneeskunde, coassistent, verpleegkundig
specialist/ physician
assistant (VS/PA) of
praktijkondersteuner aan.
De huisarts neemt deel aan
het
zorgvernieuwingsproject
Hartfalen.
De huisarts neemt deel aan
het
zorgvernieuwingsproject
Hartfalen.

De huisarts neemt
aantoonbaar deel aan de
regio-app E-health.

De huisarts neemt deel aan
het
zorgvernieuwingsproject
OZO verbindzorg. En heeft
per Q2 10 deelnemende
patiënten per normpraktijk
en per Q4 20 deelnemen
patiënten per normpraktijk.

Indicator 4

Voorwaarden tarief

Oost
Achterhoek
en deel
regio Zutphen

HZOA ism
HRZu (HOOG)

Per indicator is er
een vergoeding. Bij
3 indicatoren geldt
max tarief

West

Zorggroep Hadoks

Per indicator is er
een vergoeding. Bij
3 indicatoren geldt
max tarief

Zorggroep
Per indicator is er
Gelders
een vergoeding. Bij
Rivierenland Rivierenland en
3 indicatoren geldt
(Zorggroep) ECT.
max tarief

5

Indicator 1

2021

De huisarts neemt deel aan
het scholingsaanbod
gericht op
persoongsgerichte zorg.
De huisarts neemt deel aan
het
zorgvernieuwingsproject
Atriumfibrilleren.

idem 2020

Participeren in
wijksamenwerkingen
en praktijkanalyses

nog niet
vastgesteld

De huisarts neemt deel aan
het ketenzorgprogramma
Astma.

idem 2020

2020
Regio

Regionale
huisartsenorganisatie

Voorwaarden
tarief

Indicator 1

De huisarts is
aantoonbaar in 2020
gestart met het
Tarief geldt alleen leveren van
ketenzorg COPD
Zorggroep
bij minimaal 2
Arnhem e.o.
Onze huisartsen indicatoren (max. en/of Astma
conform de
tarief)
afspraken met
zorggroep Onze
Huisartsen.

Twente

6

Per indicator is er
een vergoeding.
Bij 3 indicatoren
geldt max tarief
Kring Twente,
hiervoor dient
Thoon en FEA indicator 1 of 2 te
zijn geselecteerd
en 2 van de
overige indicatoren

De huisartsen biedt
aantoonbaar een
opleidingsplaats
voor AIOS
huisartsgeneeskund
e, co-assistent,
verpleegkundig
specialist/ physician
assistant (VS/PA),
praktijkondersteuner
of doktersassistent
aan.

2021

Indicator 2

Indicator 3

Indicator 4

Indicator 5

Indicator 6

De huisarts is
aangesloten op
het regionale HIS
(Medicom).

De huisarts maakt
gebruik van MGN
(persoonlijke
zorgdossier)
binnen Medicom.

De huisarts neemt
deel aan het
zorgvernieuwingsp
roject OZO
verbindzorg.

De huisarts is
aangesloten op
het LSP (Landelijk
Schakel Punt).

De huisarts maakt
gebruik van de
inzet van
teleconsultatie/
E-health op de
onderwerpen met
betrekking tot
DJZOJP.

De huisarts neemt
deel aan de
plusmodule
Atriumfibrilleren.

De huisarts neemt
deel aan het
zorgprogramma
osteoporose.

De huisarts maakt
gebruik van het
ECMS,
aangeboden vanuit
beide Twentse
ziekenhuizen.

De huisarts neemt
deel aan
bijeenkomsten
georganiseerd
door Kring/
THOON/ FEA
rondom het thema
arbeidsmarkt en
continuïteit
huisartsenzorg.

De huisarts werkt
confom het
regionaal
transmuraal
protocol wondzorg
en stuurt patiënten
met wonden na
maximaal drie
weken door naar
de
regiefunctionaris
wondzorg

Indicator 7

Indicator 8

nog niet
vastgesteld

De huisarts neemt
deel aan het
scholingsaanbod
georganiseerd door
THOON en FEA
rondom het thema
persoonsgerichte
zorg. Het betreft
hier het
zorgenaamde Kom
Verder traject
opgezet door
Zelfzorg
Ondersteund.

De huisarts neemt
jaarlijks deel aan
minimaal twee
intercollegia PATZgroepen met een
gemeenschappelijk
doel en een
jaarplan.

idem 2020

