Transformatiegelden 2019
Aanvullend inkoopbeleid
Medisch Specialistische Zorg

1. Inleiding
In het Hoofdlijnenakkoord MSZ 2019 – 2022 (HLA) is een afspraak gemaakt over de mogelijkheid voor de inzet van transformatiegelden als
onderdeel van de inkoopafspraken. Omdat vaststelling van het HLA plaatsvond na de publicatie van ons zorginkoopbeleid, publiceren we
hierbij een aanvulling, waarin wij een toelichting geven over ons beleid ten aanzien van de inzet van de transformatiegelden voor het
contractjaar 2019.

2. Achtergrond
Menzis ziet het HLA als een belangrijke stap om in gezamenlijkheid met u de verdere transformatie van de Juiste Zorg op de Juiste Plek
(JZOJP) te realiseren en om samen de maatschappelijke verantwoordelijkheid hiervoor te nemen. Volgens het HLA heeft JZOJP de
volgende doelen:
-

het voorkomen van (duurdere) zorg;

-

het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan, danwel verder weg (geconcentreerd) als dat bijdraagt aan de
kwaliteit en/of doelmatigheid.

-

het vervangen van zorg door andere zorg, zoals eHealth, met een gelijkwaardige of betere medisch-inhoudelijke kwaliteit van de
zorg.

Voor Menzis is het belangrijk om samen met u op te trekken om deze doelen te halen.

3. Opzet
Menzis kiest ervoor om de transformatiegelden primair in te zetten voor tijdelijke compensatie van de afbouw van vaste kosten bij
zorgaanbieders. Hieraan ligt een onderbouwd JZOJP programma ten grondslag dat structureel leidt tot een afname van zorg. In het hele
land zien we hier goede voorbeelden van waarbij volumereductie en kwaliteitsverbetering hand in hand gaan.
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Het gaat hierbij in de regel om instellingsbrede programma’s met elkaar opvolgende verbetercycli. Deze verbetertrajecten zijn gericht op het
stimuleren van waardegerichte zorg binnen het ziekenhuis en over de muren van het ziekenhuis heen, en/of de inzet van zorginnnovaties
(zoals zorg op afstand). Succesvolle programma’s kenmerken zich door een sterk programmamanagement met stevig bestuurlijk- en
medisch draagvlak.

Menzis zet de transformatiegelden in wanneer het voorstel voldoet aan de aanvullende voorwaarden zoals verwoord in de bijlage van dit
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document. Wij maken de keuze om de transformatiegelden met name in te zetten bij strategische zorgaanbieders , omdat inhoudelijke
samenwerking rondom JZOJP-programma’s bij aanbieders in deze regio’s het beste mogelijk is. Alle voorstellen worden beoordeeld op
eigen merites.

3.1

Beleid voor zorgaanbieders met een meerjarenovereenkomst

Met verschillende strategische zorgaanbieders heeft Menzis reeds een meerjarenovereenkomst met een gedeeld inhoudelijk
meerjarenperspectief. De contactpersoon zal contact opnemen met deze zorgaanbieders om te spreken over de wijze waarop de
transformatiegelden in de bestaande afspraak verwerkt kunnen worden.

4. Tijdspad en beloop
Hieronder vindt u een nieuwe tijdslijn, overeenkomstig met het eerder gepubliceerde zorginkoopbeleid.

Wij gaan graag met u in gesprek over de mogelijke inzet van transformatiegelden als onderdeel van de bredere contractafspraak voor 2019,
wanneer uw voorstel voldoet aan de genoemde voorwaarden. Wij vragen u om uw interesse en uitgewerkt voorstel bij uw contactpersoon te
melden voor 1 oktober a.s.
1

Een strategische zorgaanbieder is voor Menzis een zorgaanbieder die binnen de kernregio’s van Menzis zorg levert en waarbij we een substantieel

marktaandeel hebben. Het gaat hierbij om de regio’s Den Haag, Arnhem, Gelderse Vallei (Ede), Rivierenland (Tiel), Groningen, Achterhoek en Twente.
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Uw voorstel bestaat minimaal uit:
-

beschrijving van het JZOJP voorstel en verwachte impact t.a.v. kwaliteit van zorg en volume

-

mate waarin dit voorstel voldoet aan de gestelde voorwaarden, inclusief een omschrijving van het programma en onderliggende
initiatieven

-

de (verwachte) duur en impact (t.a.v. kwaliteit, volume en besparingen) van het programma

-

financiële onderbouwing

-

de betrokken (externe) partijen,

-

voorstel voor de wijze van monitoring/informatievoorziening hierover richting Menzis.

Datum
1 september 2018

Publicatie zorginkoopbeleid transformatiegelden 2019

1 oktober 2018

Uiterlijke aanleverdatum door zorgaanbieders voor voorstel t.a.v.
transformatiegelden, welke voldoen aan de voorwaarden, als basis voor het
gesprek hierover met de zorginkoper

1 november 2018

Afronding financiële afspraak en overeenkomst getekend retour
(addendum transformatiegelden niet noodzakelijk)

12 november 2018

Publicatie gecontracteerd zorgaanbod op Zorgvinder

31 december 2018

Afronding definitieve financiële afspraak en addendum transformatiegelden
getekend retour
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Na ontvangst zullen wij zo spoedig mogelijk met u in gesprek gaan over uw voorstel.
Via een addendum op de overeenkomst zullen eventuele afspraken worden vastgelegd.

De transformatiegelden zijn voor meerdere jaren beschikbaar (tot en met 2022). Indien het u niet lukt uw project tijdig in te dienen, zijn er
voor de inkoop 2020 vanzelfsprekend opnieuw mogelijkheden voor de toekenning van deze gelden. De tijdslijnen hiervoor volgen in het
inkoopbeleid 2020.

5. Heeft u nog vragen?
Wij hopen u met deze aanvulling op ons zorginkoopbeleid voldoende te hebben geïnformeerd en kijken uit naar de gesprekken in de
komende maanden. Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met uw vaste contactpersoon.
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Bijlage
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Hieronder leest u de voorwaarden waaraan een programma moet voldoen om in aanmerking te komen voor de transformatiegelden.
Voorwaarden uit HLA:
I.

Initiatieven dragen bij aan de transformatie, zoals beschreven in het rapport van de Taskforce ‘Juiste Zorg op de Juiste Plek’;

II.

Initiatieven zijn passend in het gedeelde meerjarenperspectief;

III.

Initiatieven zijn substantieel van aard;

IV.

Initiatieven hebben een blijvend effect;

V.

De door de initiatieven bespaarde omzet bij de zorgaanbieder(s) wordt niet opgevuld;

VI.

De initiatieven worden binnen de contractering op eigen merites beoordeeld;

VII.

Tenminste één medisch-specialistische zorgaanbieder en één zorgverzekeraar zijn partij in het initiatief.

Additionele Menzis voorwaarden:
T.a.v. het transformatieprogramma en de impact hiervan:


De zorgaanbieder heeft een transformatie-programma, waar de initiatieven onderdeel van zijn. De initiatieven in dit programma hebben een aantoonbare
positieve impact op de betaalbaarheid van zorg. Menzis beoordeelt dit programma op eigen merites. Voor zorgaanbieders buiten de kernregio’s van Menzis
is het voor Menzis van belang dat de preferente zorgverzekeraar het voorstel in ieder geval positief beoordeelt.



Er is een duidelijke relatie tussen de initiatieven en de reductie van hieraan gerelateerde zorg (NB: dit betreft daarmee geen tijdelijk krimpeffect door tekort
aan personeel, toename van wachtlijsten, verlegde patiëntenstroom anders dan beoogd, etc.). De te realiseren structurele afname van volume wordt in
afspraken belegd, als basis voor toekomstige inkoopafspraken



Resultaten van het programma en onderliggende transformatie-initiatieven worden proactief gedeeld met Menzis op periodieke basis in het reguliere
inkoopgesprek.

T.a.v. het toe te kennen bedrag:


De mate van toekenning van de aangevraagde transformatiegelden zal mede-afhankelijk zijn van de mate van marktconformiteit van de tarieven van de
zorgaanbieder



Indien er in overleg tussen zorgaanbieder en eerste lijn voor onderliggende initiatieven transitiekosten worden gemaakt in de eerste lijn (huisartsen,
wijkverpleging) of zorg thuis (thuismonitoring, Zorg In Beeld projecten), dan worden de kosten hiervoor gedekt uit deze toegekende transformatiegelden (er is
dan geen mogelijkheid tot aparte aanvullende financiering hiervoor vanuit Menzis).

T.a.v. de contractuele voorwaarden:


De zorgaanbieder dient een contract te hebben met Menzis waarin de besteding van transformatiegelden kan worden vastgelegd in een addendum



Wanneer de transformatiegelden niet conform afspraak worden ingezet dan wordt de transformatiebijdrage stopgezet en/of worden de gelden
teruggevorderd.
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De Coöperatie Menzis U.A. (Menzis) omvat onder andere de zorgverzekeraars Menzis en Anderzorg en het Menzis
Zorgkantoor in de kernwerkgebieden Groningen, Twente en Arnhem. De zorgverzekeraars bieden ieder onder een eigen
naam basisverzekeringen, aanvullende verzekeringen en tandheelkundige verzekeringen aan. 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-011
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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