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Bijlage 8
Zorgvernieuwingstrajecten
Voor zorgvernieuwingsprojecten, die leiden tot een bijdrage aan de doelstelling van Menzis om op korte termijn substitutie van de tweede naar de
eerste lijn te realiseren of om de zorg doelmatiger te organiseren maakt Menzis graag afspraken met samenwerkingsverbanden.
Samenwerkingsverbanden kunnen hiervoor contact opnemen met de voor hen bekende regiomanagers. Zij willen graag met u de mogelijkheden
verkennen en samen met u meedenken in de vormgeving en financiële onderbouwing van het initiatief tot zorgvernieuwing. Menzis vindt het
belangrijk dat bij zorgvernieuwing daar waar dat van toepassing is, samenwerking met gemeenten, wijkverpleging en bij de zorg voor ouderen de
specialist ouderengeneeskunde onderdeel uitmaakt van het zorgvernieuwingstraject.
Hieronder hebben we de uitgangspunten die Menzis hanteert bij de contractering van zorgvernieuwingstrajecten voor u op een rij gezet.


De zorgvernieuwing leidt (op korte termijn) tot een reductie van zorgkosten binnen de zorgverzekeringswet.



Het zorgvernieuwingsproject realiseert doelmatige zorg en/of substitutie onder gelijkblijvende of betere kwaliteit van zorg en met
aandacht voor de patiënt;Initiatieven kunnen lokaal starten, maar hebben de potentie om geïmplementeerd te worden in de hele regio;



Binnen het zorgvernieuwingsproject worden de zorgkosten gefinancierd via de prestaties e-health, meekijkconsult en/of zorgvernieuwing
overige uit segment 3.



De overheadkosten van het zorgvernieuwingstraject worden net als die van de zorgprogramma’s DM2, VRM, COPD en Astma bekostigd via
de GEZ-module (segment 2). Er wordt een integraal tarief afgesproken voor alle bij het samenwerkingsverband gecontracteerde
zorgprogramma’s en zorgvernieuwingsprojecten (segment 2 en 3)



De afgesproken tarieven kunnen betrekking hebben op een bedrag per verzekerde, of een bedrag per geïncludeerde patiënt en worden
afgesproken met uw regiomanager.
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Zorgvernieuwingstrajecten worden gecontracteerd bij een samenwerkingsverband (zie bijlage 3 Samenwerkingsverband).



Er worden afspraken gemaakt over eventuele dubbelloop met andere zorgprogramma’s of basishuisartsenzorg



De contractduur van zorgvernieuwingsprojecten is maatwerk en wordt afgesproken met uw regiomanager.
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Als u, een zorgvernieuwingsproject 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 met een centrale rol voor de huisartsenzorg.
Voor zorgvernieuwing heeft Menzis ook in 2017 geld gealloceerd vanuit de budgetten van de medisch specialistische zorg en GGZ. Hierdoor is het
mogelijk om de extra zorg die geleverd wordt in de eerste lijn te vergoeden.
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Zorgverzekeraars dienen ten behoeve van de inzichtelijkheid voor zorgaanbieders, voor ieder kalenderjaar
uiterlijk op 1 april voorafgaand aan dat jaar de procedure van de zorginkoop en het zorginkoopbeleid wat
betreft de Zorgverzekeringswet (Zvw) bekend te maken, voor zover dat op dat moment mogelijk is.
Menzis geeft met dit document invulling aan Regeling TH/NR-005 Transparantie zorginkoopproces Zvw van
de NZa. Deze regeling ziet op het proces waarin zorgaanbieders en zorgverzekeraars tot overeenkomsten
komen. De regeling beoogt de transparantie van dit proces voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars te
vergroten. Menzis behoudt zich het recht voor om (ook na 1 april) het beleid nader aan te vullen en
wijzigingen aan te brengen in dit document en de termijnen/procedures van de zorginkoop. Menzis zal
wijzigingen zo tijdig mogelijk bekend maken.
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Eigendomsrecht en geheimhouding
Dit document is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te
noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is
vertrouwelijk. Het is niet toegestaan dit document of de daarin
vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te
(laten) maken, in welke vorm dan ook, zonder voorafgaande
schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan
auteursrechten bij derden berusten geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt
zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor.
De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de
informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt
dat het gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is
uitgesloten.
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