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Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017

Experiment persoonsvolgende bekostiging Rotterdam 2017 van start!
In deze eerste nieuwsbrief informeert Zilveren Kruis Zorgkantoor u over de actuele stand van zaken.
De afgelopen maanden zijn in goede samenwerking de eerste kaders neergezet voor het Experiment
persoonsvolgende bekostiging voor de gehandicaptenzorg in de regio Rotterdam. De
inkoopprocedure is vrijwel gereed: de overeenkomsten zijn de deur uit en een kick-off heeft
plaatsgevonden. Nu is het de hoogste tijd om te zorgen dat we ‘klaar’ zijn voor de start op 1 januari
2017. Dan gaan we echt aan de slag om de persoonsgerichte zorg in de regio naar een (nog) hoger
plan te tillen. Wij zijn heel erg benieuwd welke mooie resultaten we samen neer gaan zetten voor de
cliënten in de regio!

--We starten dit experiment in 2017 met 24 zorgaanbieders
Deze zorgaanbieders hebben deze maand allemaal een overeenkomst voor het experiment
ontvangen. Naast 18 bestaande aanbieders in Rotterdam gaan vanaf 1 januari ook vier nieuwe
zorgaanbieders en twee bestaande zorgaanbieders uit andere regio’s van Zilveren Kruis zorg leveren
aan cliënten. Gedurende het jaar kunnen nieuwe zorgaanbieders zich eveneens aanmelden.
In de afbakening van het experiment respecteren wij afspraken uit het verleden
Bij publicatie van het inkoopbeleid voor het experiment GZ Rotterdam hebben wij een afbakening
neergezet voor het experiment. Deze afbakening lag in lijn met de landelijke afspraken over
contracteren tussen zorgkantoren. Uitgangspunt is dat zorgkantoren verantwoordelijk zijn voor de
inkoop van de zorg voor de cliënten die in hun regio woonachtig zijn. Dit uitgangspunt knelt echter op
een aantal punten met afspraken zoals deze in 2016 en voorgaande jaren door Zilveren Kruis in de
regio Rotterdam zijn gemaakt. Om geen onnodige administratieve lasten te veroorzaken heeft Zilveren
Kruis Zorgkantoor de NZa en VWS gevraagd de historische afspraken met zorgaanbieders onder dit
Experiment toe te staan. Beide partijen hebben hiermee ingestemd. De afbakening voor het
experiment wordt hiermee definitief vastgesteld zoals hieronder weergegeven. Wij informeren de
zorgaanbieders nog over de manier waarop wij dit gaan monitoren.
Het Experiment Persoonsvolgende bekostiging binnen de kavel ‘GZ Rotterdam’ heeft betrekking
op de volgende zorg levering (cumulatief):
•

Gehandicaptenzorg geleverd aan cliënten die woonachtig zijn in de regio Rotterdam en/of
Gehandicaptenzorg die geleverd wordt aan cliënten die buiten de regio woonachtig zijn
maar in 2016 onder de overeenkomst met Zilveren Kruis voor de regio Rotterdam
gefinancierd werden;

•

Voor cliënten die geïndiceerd zijn met een VG, LG, LVG, ZG of SGLVG zorgprofiel;

•

Geleverd door nieuwe en bestaande zorgaanbieders met een Wlz overeenkomst
Experiment Persoonsvolgende Bekostiging met Zilveren Kruis voor de sector GZ in de
regio Rotterdam.

Als zorgaanbieders twijfelen of zorglevering binnen de gestelde afbakening van het experiment valt
gaan wij graag hierover het gesprek aan. Onze lijn is om, zo veel als mogelijk, tegemoet te komen aan
de huidige (landelijke) afspraken zonder afbreuk te doen aan de bedoeling van het experiment.
De NZa heeft twee beleidsregels afgegeven voor het experiment
Dit is een beleidsregel (BR/REG-17159) die het Experiment beschrijft en aangeeft welke reguliere
beleidsregels van toepassing zijn onder het experiment. Ook staat beschreven wat de reikwijdte is van
het experiment, hoe tarieven vastgesteld worden etc. De nadere regel (NR/REG-1733) beschrijft hoe
de NZa de monitoring van het experiment gaat vormgeven. Beide beleidsregels zijn op 27 oktober
2016 gepubliceerd op de site van de NZa.
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Zilveren Kruis vraagt de NZa de tarieven vast te stellen
Dit verzoek doen wij uiterlijk 1 november 2016. In dit verzoek vragen wij de NZa de tarieven vast te
stellen op 96,6% van het maximum NZa-tarief 2017. Voor Schoonmaak geldt een vast tarief van
€26,15. De NZa gaat deze tarieven opnemen in een algemene tariefbeschikking. Wij hebben de NZa
gevraagd aan zorgaanbieders en zorgkantoor zichtbaar te maken voor wie de tariefbeschikking van
toepassing is. Dit doen we om ons te kunnen verantwoorden over de te hanteren tarieven.
Voor 1 januari 2017 zorgen wij er voor dat u de geleverde zorg ook kunt declareren
Op basis van de algemene tariefbeschikking die de NZa afgeeft, gaan wij in onze systemen prestaties
openstellen voor declaratie. Voor bestaande zorgaanbieders zijn dit de prestaties die zorgaanbieders
in 2016 zijn overeengekomen met en gedeclareerd hebben bij Zilveren Kruis. Dit kunnen reguliere en
gespecialiseerde prestaties zijn. Met nieuwe zorgaanbieders gaan wij het gesprek aan welke
prestaties opengesteld moeten worden. Mochten zorgaanbieders gedurende 2017 nieuwe prestaties
willen gaan leveren, dan nemen zij hiervoor contact op met de zorginkoper. Het openstellen van
nieuwe gespecialiseerde prestaties vindt plaats onder voorbehoud van een oordeel van de IGZ.
Binnenkort maakt Zilveren Kruis met de IGZ afspraken over hoe we dit proces praktisch uit gaan
voeren. Hierover zullen wij u daarna informeren. Voor de prestatie Crisis geldt dat deze alleen
geleverd mag worden wanneer hierover expliciet afspraken zijn gemaakt met het zorgkantoor.
Het betalingsbeleid voor 2017 geldt ook voor aanbieders binnen het Experiment
In ons betalingsbeleid beschrijven wij hoe we de continuïteit van zorg bij de jaarovergang in financiële
zin borgen. Dit is ook van toepassing voor het experiment, ondanks dat wij geen volumeafspraken
maken. Het definitieve beleid verwachten wij in november te publiceren. Zorgaanbieders mogen hier
consistentie in beleid verwachten ten opzichte van 2016.
Aanbieders met twee Wlz-overeenkomsten 2017 bij Zilveren Kruis krijgen een extra NZa-code
Zorgaanbieders die naast het Experiment ook zorg leveren in andere regio’s van Zilveren Kruis
moeten voor de regio Rotterdam een aparte NZa-code gebruiken. Deze unieke NZa-code is een
vereiste van de NZa om de kosten goed te kunnen monitoren. Als zorgaanbieders nog niet
beschikken over een aparte code vragen wij de NZa, namens deze aanbieders, deze codes af te
geven voor 1 januari 2017. Met de zorgaanbieders die dit betreft, bespreken wij de consequenties van
deze extra NZa code. De uitwerking hiervan betreft maatwerk. Wij willen deze code en eventuele
doorwerkingen daarvan met zo min mogelijk extra administratieve lasten invoeren.
Administratieve voorbereidingen voor nieuwe zorgaanbieders
Voor nieuwe zorgaanbieders is het volgende van belang:
 De NZa- en AGB-code voor de zorglevering in de regio Rotterdam moet bekend zijn bij het
zorgkantoor;
 U beschikt over een Vecozo-certificaat voor veilig digitaal berichtenverkeer;
 Uw declaratiesoftware is geschikt voor het werken met iWLZ-berichtenverkeer;
 Uw IBAN (bankrekeningnummer) is bekend bij het zorgkantoor door middel van een formele
brief die ondertekend is door de bestuurder van de organisatie.
Op 25 oktober heeft een kick-off bijeenkomst plaatsgevonden voor het experiment
Onze presentatie van deze bijeenkomst kunt u vinden op onze website. Wij zijn erg enthousiast over
de energie en ambitie die wij gezien hebben tijdens deze kick-off om met dit experiment aan de slag te
gaan. Tijdens de bijeenkomst kwamen meerdere ideeën naar voren over wat we allemaal (meer)
zouden kunnen betekenen voor cliënten in dit experiment. De projectleider Corine Boer gaat verder
met het plan van aanpak wat ons gezamenlijk meer richting gaat geven. Wij nodigen u van harte uit
om uw ideeën en goede voorbeelden te delen en daar zeker niet mee te wachten tot 1 januari 2017.

--Heeft u nog vragen?
Neem dan contact op met uw zorginkoper. Of stuur een e-mail naar
zorginkoop2017WLZ@zilverenkruis.nl.
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