Experiment persoonsvolgende
bekostiging Rotterdam 2017

Kick-off bijeenkomst Experiment GZ Rotterdam
25 oktober 2016

Inhoud workshop
Deel 1:
•

Hoe ziet het deel persoonsvolgende bekostiging van het experiment er uit?

Opfrissen: persoonsvolgende inkoop voor de gehandicaptenzorg in Rotterdam
 Totstandkoming
 Opzet persoonsvolgende inkoop
 Rol IGZ

•

Stand van zaken zorginkoop 2017 Experiment

Deel 2:

We zetten het experiment op de kaart!

•

Gelegenheid voor het stellen van vragen

•

Zet uw organisatie ‘op de kaart’!
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Aanleiding experiment persoonsvolgende bekostiging

•

Kamerbrief ‘Waardig leven met Zorg’

•

Beter invulling geven aan de bedoeling van de Wlz door 10 acties.

•

4 acties raken aan de rol van het zorgkantoor:
-

Focus op PGB in ZIN mogelijk maken

-

Transparantie t.b.v. cliënten voor wat betreft inkoopvoorwaarden en werken aan verbetering

-

Meerjarige afspraken specialistisch aanbod

-

Experimenten persoonsvolgende bekostiging
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Het experiment Persoonsvolgende bekostiging bestaat uit twee onderdelen

1. Persoonsvolgende inkoop
 Inkoop op basis van principes Zeeuws Model
 Financiering volgt maximaal de keuze van de cliënt.

Regionaal project, met een regionale
en landelijke stuurgroep geïnitieerd
door VWS waar ervaringen van beide
experimenten worden gedeeld.
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Definitieve afbakening Experiment Persoonsvolgende bekostiging
Afbakening
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.

Het experiment:
•

staat continuïteit van zorg aan bestaande cliënten met een VV en GGZ indicatie toe;

•

respecteert bestaande afspraken, hiermee voorkomen we onnodige administratieve lasten;

•

gaat alleen over ZIN, niet over PGB.
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Belangrijkste kenmerken van het Experiment persoonsvolgende bekostiging
Persoonsvolgende inkoop
 De geleverde zorg (productie) van zorgaanbieders is afhankelijk van de keuzes van cliënten;
 Persoonsvolgend inkopen geldt voor bestaande en nieuwe cliënten;
 Zorgkantoren contracteren alle nieuwe zorgaanbieders die voldoen aan de algemeen geldende toegangs- en
kwaliteitscriteria;
 De IGZ geeft extra aandacht aan de toetsing op verantwoorde zorg;
 Het experiment kent een looptijd van twee jaar;
 Minder administratieve lasten in de zorginkoop: één tarief, geen volume afspraken en geen budgetformulier;
 Ook gedurende het experiment worden nieuwe zorgaanbieders toegelaten;
 De regionale contracteerruimte is richtinggevend, niet taakstellend.
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Welke rol heeft de IGZ binnen het Experiment Persoonsvolgende bekostiging?
•

De taak van de IGZ in dit Experiment is te toetsen of:
• nieuwe zorgaanbieders (regulier en gespecialiseerd) en
• bestaande aanbieders die gespecialiseerde zorg willen gaan leveren
dit kwalitatief en veilig kunnen bieden;

•

Binnen het experiment is er een verschuiving in rollen: de cliënt bepaalt met zijn /haar keus voor een zorg aanbieder in
principe wat kwalitatieve zorg is voor hem of haar. Deze moet echter minimaal voldoen aan de eisen van de IGZ t.a.v.
kwaliteit en veiligheid;

•

Het zorgkantoor toetst procedureel of de zorgaanbieders aan de voorwaarden voor contractering voldoen, maar leggen op
inhoud geen aanvullende beperkingen op dan in het reguliere beleid gesteld. Kunnen zorgaanbieders wel bevragen op het
leveren van nieuwe zorgprestaties en zorgvormen. Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere zorg en
gespecialiseerde zorg;

•

De IGZ toetst of zorgaanbieders in staat zijn om de bij hen gecontracteerde zorg veilig en verantwoord te kunnen leveren;

•

Zorgkantoren kunnen het oordeel van de IGZ betrekken op de inhoud van de overeenkomst en dus de aard van de zorg
die geleverd mag worden.
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Welke zorg onderscheiden wij binnen het Experiment Persoonsvolgende bekostiging?
 Reguliere zorg
• Alle zorgaanbieders die een overeenkomst krijgen voor het experiment krijgen toegang tot de prestaties
gedefinieerd als reguliere zorg;
• Zorgaanbieders mogen in de lijst van de reguliere prestaties alleen die prestaties leveren waarbij zij voldoen aan
de eisen van de Nza Beleidsregels en Bijlage 1 Programma van Eisen.
 Gespecialiseerde zorg
Hieronder valt tenminste de zorg geleverd aan cliënten met zorgvragen op het gebied van:
- Niet Aangeboren Hersenletsel;

- Ernstige gedragsproblemen;

- Zintuigelijke beperkingen;

- Beademing;

- LVG;

- EMG;

- Intensief medische zorg;

- Palliatieve zorg;

- Eerste keer zorglevering in kader van BOPZ.
 Crisis
Handhaving beleid : gerichte afspraken en aansluiten bij de crisisregeling.

Zilveren Kruis heeft een
lijst gepubliceerd met
reguliere en
gespecialiseerde zorg
op prestatieniveau.
Bijstelling van deze lijst
gedurende het
experiment is mogelijk.

 Meerzorg

Positief advies van het CCE is een voorwaarde voor de toekenning van Meerzorg.
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Tijdpad inkoopprocedure Wlz 2017
STAP

Datum

Toelichting

Stap1

1 juni 2016

Bekendmaking inkoopbeleid 2017
Openstelling digitale zorginkoopapplicatie

Stap 2

15 juni 2016

Publicatie inkoopbeleid en inkoopprocedure
Publicatie modelovereenkomst Experiment Persoonsvolgende bekostiging Gehandicaptenzorg
Rotterdam

Stap 3

17 juni 2016

Informatiebijeenkomst voor alle zorgaanbieders die (willen) participeren in het Experiment GZ
Rotterdam

28 juni 2016

Einde mogelijkheid om verhelderende vragen te stellen over/bezwaren te uiten tegen het
inkoopdocument en het inkoopbeleid Experiment GZ Rotterdam

Stap 4

Uiterlijk 8 juli 2016

Publicatie Nota van Inlichtingen Experiment Rotterdam

Stap 5

1 augustus 2016 17.00 uur

Sluiting Helpdesk zorginkoopapplicatie
Sluitingsdatum en tijd voor offerte Experiment Persoonsvolgende bekostiging

Stap 6

2 augustus-1 september 2016

Beoordeling offerte door Zilveren Kruis

Stap 7

Uiterlijk 1 september 2016

Terugkoppeling uitkomst beoordeling offertes

Stap 8

1 september 2016

Vanaf deze datum is er gelegenheid tot gesprek tussen zorgaanbieders en Zilveren Kruis

Stap 9

Uiterlijk 15 november 2016

Beschikbaar stellen van de overeenkomst aan zorgaanbieders

Stap 10

Uiterlijk 1 januari 2017

Vaststelling tarieven en prestaties voor het Experiment GZ Rotterdam door de NZa
Retourzending ondertekende overeenkomst door zorgaanbieder
Opnieuw openstellen van de offertemodule (of via email) voor Experiment Persoonsvolgende
bekostiging
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Waar staan we nu?
Zorgaanbieders
-

24 zorgaanbieders hebben een overeenkomst aangeboden gekregen voor het Experiment regio Rotterdam

-

We contracteren 4 nieuwe zorgaanbieders en 2 bestaande uit een andere regio

Afspraken vastleggen
-

We vragen deze week de NZa de tarieven vast te stellen voor gecontracteerde partijen

-

We verwachten op zeer korte termijn de definitieve beleidsregels voor het Experiment 2017

-

Voor aanbieders met twee overeenkomsten moeten nog extra NZa codes aanvragen

-

Zorgaanbieders ontvangen nog een lijst van te declareren prestaties 2017

Proces
-

Deze week nog een nieuwsbrief naar alle zorgaanbieders die mee doen in het experiment met stand van zaken

-

Afspraak met de IGZ over proces gespecialiseerde prestaties

-

Openstellen nieuwe inkoopprocedure voor nieuwe toetreders
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Wat wordt er van zorgaanbieders verwacht?

Het belang van de cliënt staat
centraal!

Kenmerk van een experiment is dat we met elkaar leren & experimenteren. Bijstelling van het experiment is mogelijk, altijd in
nauwe samenwerking met betrokken stakeholders (zoals VWS, NZa en IGZ).

•

Een proactieve houding bij het verder vormgeven van beide onderdelen van het experiment;

•

Transparantie en bij te dragen aan een goede monitoring van het experiment;

•

Nadrukkelijke inzet op het verbeteren van de persoonsgerichte zorg;

•

Communicatie en voorlichting naar cliënten, verwanten en professionals in lijn met de geformuleerde doelstelling van het
experiment.
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We zetten samen dit experiment op de kaart!

Wat gaat dit experiment voor cliënten in Rotterdam teweeg brengen?
•

Gelegenheid tot het stellen van vragen!
Samen zetten we het experiment goed op de kaart: stel uw vraag aan Leendert, Marleen en Tamara

•

Wat maakt uw organisatie uniek en waar in Rotterdam?
Zet uw organisatie op de kaart en maak kennis met andere aanbieders binnen het experiment
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