Aanbiedingsbrief Overeenkomst Diëtetiek 2021-2022
Geachte heer, mevrouw,
Graag bieden we u de Overeenkomst Diëtetiek 2021-2022 aan, namens de zorgverzekeraars Menzis
Zorgverzekeraar N.V., Menzis N.V. en Anderzorg N.V., hierna te noemen Menzis.
Bij Menzis zorgen we ervoor dat goede zorg toegankelijk en betaalbaar is, en versterken we de leefkracht
van iedereen. Dat vertaalt zich door in ons zorginkoopbeleid, waarbij we samen met u als zorgaanbieder
deze missie realiseren. We maken afspraken over de kwaliteit van de zorg, de uitkomsten én de
betaalbaarheid ervan. Daarbij staat de gezondheidsvraag van onze klanten centraal. We focussen op díe
zorg die waarde voor hen toevoegt.
Regionaal versterken nu en in de toekomst
In samenwerking met onze partners in de regio streven we naar een versterking van de zorg vanuit de 1e
lijn. Met behulp van regiobeelden willen we komen tot een gedragen regiovisie waardoor inwoners in de
regio nu en in de toekomst kunnen rekening op kwalitatief goede zorg tegen een betaalbare prijs.
We verwachten dat zorgaanbieders zich hiervoor ook maximaal inspannen door bijvoorbeeld in te zetten op
groepszittingen, eHealth toepassingen en transparantie over praktijkvoering door in te schrijven in een
erkend of te erkennen praktijkkwaliteitsregister. Daartegenover staat van ons de inspanning toe te bewegen
naar een normatieve kostprijs en productiviteit.
We hebben het afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd met zorgaanbieders over het zorginkoopbeleid.
Zowel direct bij de dialoogsessies tussen Menzis en zorgaanbieders, alsook op brancheniveau. Met begrip
voor elkaars rol binnen ons zorgstelsel wil ik graag samen met u stappen blijven zetten om de juiste zorg op
de juiste plek te leveren en daarmee de waarde van zorg te verhogen. Waarbij ik mijn wens uitspreek voor
een langdurige samenwerking en het vertrouwen in elkaar. Hieronder kunt u relevante informatie raadplegen
over onder andere verhoging van de tarieven 2021, praktische zaken over de inkoopvoorwaarden en de
ingangsdatum en duur van de overeenkomst.
Tot slot vraag ik uw aandacht voor de juiste registratie van uw praktijk in het AGB-register, dit is van groot
belang voor het tonen van uw vestiging(en) in onze Zorgvinder.

Ik kijk uit naar onze samenwerking in 2021.
Met vriendelijke groet,

Ruben Wenselaar
voorzitter Raad van Bestuur
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Wijzigingen voor 2021
Tarieven

In 2019 heeft Menzis het tarief individuele reguliere zitting Diëtetiek verhoogd van € 15,21 naar € 17,74 voor
2020. Bij de totstandkoming van de tarieven voor 2021 is gekeken welke beweging we kunnen maken in
relatie tot de premiestelling en de vorderingen rondom de werkagenda diëtetiek. Op basis hiervan hebben
we het tarief van de individuele reguliere zitting diëtetiek verhoogd naar € 18,37.
Het complete overzicht van de tarieven voor het contractjaar 2021 vindt u terug in de aangeboden
overeenkomst (bijlage 3). De tarieven voor 2022 maken we bekend vóór 1 november 2021. De tarievenlijst
2022 zal dan digitaal via het VECOZO Zorginkoopportaal worden aangeboden.
Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP)

Per 2021 is er sprake van een gewijzigde beleidsregel in het kader van de GZSP. Er geldt dat in geval van
leveren van GZSP door paramedici een regiebehandelaar bekend moet zijn. De NZa wil graag inzicht in de
regiebehandelaar, omdat deze verantwoordelijk is voor de inzet van andere zorgaanbieders in hetzelfde
kader. Dit betekent voor de declaratiestandaard Paramedische hulp, dat prestaties die uitgevoerd worden in
het kader van GZSP in de declaratie voorzien moeten zijn van een herkenbare regiebehandelaar. Daarom
moet in geval van GZSP de AGB-code van de natuurlijke persoon die regiebehandelaar is worden vermeld.
Het regionale netwerk en GZSP
In de overeenkomst hebben we een artikel opgenomen over de GZSP. We spreken daar ook over de
voorwaarde dat de Zorgaanbieder aangesloten dient te zijn bij het regionale netwerk. De zorg binnen de
GZSP kenmerkt zich namelijk door complexe en een hoge mate van co-morbiditeit waarvoor intercollegiale
afstemming een vereiste is. Aangesloten zijn bij een samenwerking van Specialisten Ouderengeneeskunde
(SO) dan wel een lokale of regionale VVT instelling is een vereiste om aan die multidisciplinaire zorg vraag
te kunnen voldoen.
Informatie over uw overeenkomst
Ingangsdatum en duur

We verzoeken u de overeenkomst zo spoedig mogelijk ondertekend aan Menzis te retourneren.
•
•
•

Indien de overeenkomst voor 1 november 2020 door de zorgverzekeraar ondertekend retour is
ontvangen treedt de overeenkomst in werking op 1 januari 2021.
Indien de ondertekende overeenkomst op of na 1 november 2020 en voor 1 april 2021 door de
zorgverzekeraar retour is ontvangen, treedt de overeenkomst in werking op 1 april 2021.
Een ondertekende overeenkomst die op of na 1 april 2021 door de zorgverzekeraar retour is
ontvangen, treedt in werking op de eerste dag van het kwartaal volgend op het kwartaal waarin de
ondertekende overeenkomst door de zorgverzekeraar retour is ontvangen.

De overeenkomst is geldig tot en met 31 december 2022.
De daadwerkelijke start- en einddatum van uw overeenkomst kunt u terugvinden in de Contracteermodule
van het VECOZO Zorginkoopportaal. Nadat u in de Contracteermodule bent ingelogd, kunt u alle informatie
over de betreffende overeenkomst terugvinden. U kunt hier onder andere de overeenkomst (en bijlagen)
inzien, wanneer deze door u is getekend en welke contractperiode het betreft. Meer informatie over de
mogelijkheden binnen VECOZO vindt u op de website van VECOZO.
Ondertekening van de overeenkomst

Wilt u de overeenkomst met Menzis aangaan? De tekenbevoegde gebruiker van uw organisatie ondertekent
de overeenkomst door deze in de Contracteermodule van het VECOZO Zorginkoopportaal digitaal te
accepteren. Het aanbod geldt alleen indien er één praktijk Diëtetiek per adres gevestigd is.
Let op: de inloggegevens zijn strikt persoonlijk. Het is de verantwoordelijkheid van de tekenbevoegde
gebruiker om de overeenkomst te ondertekenen. Deze verantwoordelijkheid houdt in dat het niet de
verantwoordelijkheid van Menzis is, indien de inloggegevens zijn gedeeld met een niet-tekenbevoegde
gebruiker.
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Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2021 en overige bijlagen

De Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2021 en de overige bijlagen die horen bij deze overeenkomst en van
kracht blijven tijdens de looptijd van de overeenkomst kunt u ook raadplegen op onze website.
Heeft u vragen over de contractering?

Op de website www.menzis.nl/zorgaanbieders/contact/veelgestelde-vragen/paramedische-zorg vindt u een
overzicht van veelgestelde vragen over de contractering 2021.
Staat uw vraag er niet bij, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier op onze website of
via telefoonnummer 088 222 40 00. Wij zijn bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur.

Bijlagen:

Overeenkomst Diëtetiek 2021-2022 met Algemene Inkoopvoorwaarden Zorg 2021 en overige bijlagen.
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