Zilveren Kruis motivational paper logopedie 2018
Voor wie is dit motivational paper bedoeld?
Een contractant met een Basisovereenkomst Logopedie 2018 komt in aanmerking voor een BasisXtraovereenkomst logopedie als voldaan wordt aan de volgende aanvullende voorwaarden:
•
U bent in het bezit van een geldig certificaat kwaliteitstoets logopedie en heeft daarvoor een positief resultaat
behaald.
•
U meet klantervaringen bij al uw cliënten en heeft een overeenkomst met een meetbureau dat door Zilveren
Kruis is erkend.
•
U heeft een behandelindex bij Zilveren Kruis die op praktijkniveau over januari t/m december 2017:
o onder de doelmatigheidsnorm van 90 ligt, óf
o tussen de doelmatigheidsnormen van 90 en 115 ligt en heeft in een motivational paper aangetoond
dat doelmatig wordt gehandeld.
De contractant met een Basis overeenkomst logopedie 2018 en een behandelindex die op praktijkniveau tussen de
doelmatigheidsnormen van 90 en 115 ligt over januari t/m december 2018, kan zijn overeenkomt omzetten naar
een BasisXtra overeenkomst logopedie 2018 als in dit motivational paper wordt aangetoond dat er in zijn
praktijk(en) doelmatig wordt gehandeld. Aan de hand van het motivational paper bepaalt Zilveren Kruis of de
contractant in aanmerking komt voor een BasisXtra overeenkomst logopedie 2018. Hiervoor moet ook aan alle
overige voorwaarden voor de BasisXtra overeenkomst worden voldaan. Meer informatie over de procedure is
opgenomen het document ‘Voorwaarden Doelmatig handelen logopedie’ zoals gepubliceerd op onze website.
Wat verwacht Zilveren Kruis van u?
Wij verzoeken u de onderstaande vragen te beantwoorden en eventuele bijlagen mee te zenden. Voor inhoudelijke
vragen over dit motivational paper kunt u contact met ons opnemen door een e-mail met uw vraag te sturen naar:
zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl
Wat kunt u van Zilveren Kruis verwachten?
Aan de hand van de informatie in dit motivational paper zal Zilveren Kruis u op de hoogte brengen over het wel/niet
toekennen van de BasisXtra-overeenkomst.

Datum:
Naam praktijk:
Contactpersoon:
Correspondentieadres:
Praktijk AGB-code:
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Praktijkgegevens en –informatie
1. Overzicht aantal werknemers/maatschapsleden
•
Hoeveel FTE zijn er binnen uw praktijk werkzaam?
•
Welke (erkende en geregistreerde) specialisaties zijn aanwezig in uw praktijk?
2.

Praktijk
•
Hoeveel behandellocaties (dus waar patiënten worden behandeld) telt uw praktijk?

3.

Contract met Zilveren Kruis
•
Welke overeenkomst heeft u met Zilveren Kruis afgesloten in 2018 (Standaard, Basis)?
•
Wat is de Behandelindex van uw praktijk over het jaar 2017?

Praktijkpopulatie
4. Beschrijving patiëntenpopulatie
•
Graag een overzicht geven van de patiëntencategorieën die binnen uw praktijk worden behandeld
5.

Verwijzers
•
Wat zijn uw meest frequente verwijzers (bedrijfsarts, medisch specialist, huisarts, etc)?

6. Samenwerkingsafspraken
Bij de beantwoording van deze laatste vraag verzoeken wij u een kritische reflectie te maken. Dit betreft een
reflectie op uw activiteiten en inspanningen binnen samenwerkingsverband(en) alsmede de taken en
verantwoordelijkheden die u hierin op zich heeft genomen.
•
Heeft u de afgelopen 2 jaar samenwerkingsafspraken met collegae of andere disciplines geformaliseerd voor
de zorg van uw patiënten?
o Met wie (welke disciplines) werkt u samen?
o Welke samenwerkingsafspraken zijn er gemaakt en waaruit blijkt dit?
7.

Groepsbehandelingen
•
Biedt u binnen uw praktijk groepsbehandelingen aan (het gelijktijdige behandeling van meer dan 1
patiënt)?
•
Zo ja, hoe heeft u de groepsbehandelingen georganiseerd?
o Heeft u een praktijkspecifiek protocol voor deze groepen (graag meesturen)?
o Hoe groot zijn deze groepen?
o Zijn deze groepen homogeen of heterogeen?

Behandelinformatie
8. Behandelingen langer dan zes maanden
•
Graag aangeven welke indicaties patiënten langer dan zes maanden zijn behandeld in uw praktijk
•
Welke visie heeft u ten aanzien van de patiëntengroep die gebruik maakt van langdurige zorg (dus langer
dan 6 maanden)?
•
Is er in de afgelopen periode van 2 jaar aantoonbaar iets veranderd in uw werkwijze t.a.v. deze
patiëntengroep om de behandelfrequentie terug te brengen?
o Zo ja, kunt u aangeven op welke wijze?
9.

Gepaste zorg
•
Op welke wijze en door middel van welke veranderingen/interventies heeft u binnen uw praktijk een
aantoonbaar beter behandelresultaat met een gelijkblijvende of betere patiëntervaring weten te
realiseren?
•
Kunt u hiervan minimaal 1 en maximaal 3 praktijkvoorbeeld(en) geven?

10. Preventieve nazorg
•
Op welke wijze bereidt u patiënten voor op de fase na behandeling en het voorkomen van recidieven?
Geef hiervan minimaal 1 en maximaal 3 praktijkvoorbeeld(en) van hoe u dit heeft geregeld.
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Aanleveren MP
Het ingevulde MP en de eventuele bijlagen dient u uiterlijk 8 weken na dagtekening van de aanbiedingsbrief retour
naar Zilveren Kruis te sturen via het e-mail adres zorginkoop.paramedisch@zilverenkruis.nl. U ontvangt van
Zilveren Kruis een bericht over het wel/niet toekennen van de BasisXtra-overeenkomst.
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