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CONTRACTEERBELEID 2021

GGZ VRIJGEVESTIGDEN

DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan een goede communicatie met haar zorgaanbieders. Via deze site kunt u op de 
hoogte blijven van de ontwikkelingen op het gebied van GGZ.

Wij bieden vrijgevestigden een tweejarig contract (2021-2022) aan. Dit reduceert administratieve lasten en geeft zorgaanbieders 
voor twee jaar zekerheid. Als u geïnteresseerd bent in een overeenkomst voor 2021-2022, dan kunt u deze aanvragen via 
contractering.ggz@dsw.nl.

HET ZORGPRESTATIEMODEL

De NZa adviseert om per 2022 een nieuwe productstructuur, het zorgprestatiemodel, in te voeren als bekostigingsmodel voor 
de ggz en de forensische zorg. De overeenkomst 2021-2022 is gebaseerd op de huidige DBC-productstructuur. Wanneer het 
zorgprestatiemodel daadwerkelijk per 2022 van kracht wordt, zal de tweejarige overeenkomst ontbonden worden met ingang 
dat moment. Wij zullen u dan een nieuwe overeenkomst aanbieden die gebaseerd is op het zorgprestatiemodel. U kunt dan 
opnieuw bepalen of u een overeenkomst 2022 aangaat met DSW.

GEVOLGEN N.A.V. CORONAVIRUS

DSW Zorgverzekeraar volgt de ontwikkelingen met betrekking tot COVID-19 nauwgezet. Op dit moment kunnen we niet goed 
inschatten of - en zo ja, in hoeverre - de ontwikkelingen rond het coronavirus gevolgen hebben voor het contracteerbeleid 2021. 
Mochten aanpassingen in het contracteerbeleid noodzakelijk zijn, dan informeren wij u daar tijdig over via onze website.

KWALITEIT

DSW vindt dat kwaliteit vooral bepaald wordt door de beroepsgroep en sluit om die reden in haar contracten aan bij de door 
de beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Als in die richtlijnen bepaalde kwaliteitseisen staan, worden deze 
opgenomen in de overeenkomst.

WAT BETEKENT DIT CONCREET?

• De zorgaanbieder houdt zich aan de wet- en regelgeving en volgt de normen die volgens de stand van de wetenschap en 
de praktijk gelden.

• De zorg moet doelmatig zijn en is gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
• De zorgaanbieder moet zich blijven ontwikkelen in de kennis die nodig is om zijn beroep uit te oefenen, bijvoorbeeld in de 

vorm van bij- en nascholing.
• We zien een rol voor onszelf weggelegd om ‘malpractice’ te signaleren.
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PLANNING VOOR CONTRACTEREN

WAT WIE WANNEER

Aanmelden nieuwe contractpartijen Zorgaanbieder augustus 2020

Verzending overeenkomst DSW Zorgverzekeraar 1 oktober tot 1 november 2020

Na het versturen van het contract 

heeft u 4-6 weken de tijd om deze te 

 bestuderen en te ondertekenen

Zorgaanbieder reactietermijn van 4-6 weken

Publicatie gecontracteerde partijen op 
de website

DSW Zorgverzekeraar 12 november 2020

INNOVATIE IN DE ZORG

Innovatie in de zorg is belangrijk. Wat er vernieuwd en daarmee verbeterd moet worden, wordt voornamelijk bepaald door de 
beroepsgroep. We vinden daarom ook dat het initiatief voor innovaties vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen specifieke 
eisen aan innovaties, maar kijken of de voorgestelde vernieuwingen onder de verzekerde prestaties van de Zorgverzekeringswet 
vallen en of het idee inderdaad leidt tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatief voorstel? Stuur deze 
dan naar het volgende e-mailadres: contractering.ggz@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang van het project 
is en welke concrete resultaten worden verwacht.

VOORAANKONDIGING: NIEUWE BEKOSTIGING VOOR DE GGZ EN FZ

Zorgaanbieders, zorgverleners, patiënten, zorgverzekeraars en de overheid werken samen aan een nieuwe bekostiging voor de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz) en de forensische zorg (fz): het Zorgprestatiemodel. Deze bekostiging moet in 2022 ingaan en 
zal gelden voor de generalistische basis ggz (gb-ggz), voor de gespecialiseerde ggz (g-ggz) inclusief jaar 2 en 3 van de langdurige 
ggz (l-ggz), en voor de fz.

Het zorgprestatiemodel geeft sneller inzicht in zorguitgaven, omdat prestaties zijn gekoppeld aan een dag in plaats van aan 
een zorgtraject van 365 dagen. Dit zorgt er ook voor dat het schadebegrip van zorgverzekeraars en het omzetbegrip van 
zorgaanbieders beter op elkaar aansluiten. Voor de overgang van trajectbekostiging is het voornemen een ‘harde stop’ toe 
te passen op alle nog lopende trajecten (dbc’s en zzp’s) op 31-12-2021. Vanaf 1-1-2022 zal de zorg dan gedeclareerd worden 
in nieuwe zorgprestaties. De regels voor deze hard stop zullen nog worden opgesteld, maar hier zal in de contractering 2021 
rekening mee gehouden worden.

VOORWAARDEN OVEREENKOMST

Wij sluiten graag een overeenkomst met alle zorgaanbieders die beschikken over een goedgekeurd kwaliteitsstatuut GGZ 
sectie II en die voldoen aan alle geldende wet- en regelgeving. Wij contracteren niet selectief, om de keuzevrijheid voor onze 
verzekerden te kunnen garanderen.
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WIJZE VAN CONTRACTEREN

Wij bieden één overeenkomst aan voor zowel GB-GGZ als S-GGZ. Bij de contractaanvraag kunt u aangeven of u een gecombineerde 
overeenkomst wilt voor GB-GGZ en S-GGZ of een overeenkomst voor één van beide zorgsoorten. Wanneer u kiest voor een 
gecombineerde overeenkomst ontvangt u van ons dus slechts één overeenkomst. 

TYPE AFSPRAAK

Wij spreken met vrijgevestigden tarieven af voor DBC’s tot 6.000 minuten en/of producten Generalistische Basis GGZ. De hoogte 
van het tarief is afhankelijk van het feit of u in de behandelingen gebruik maakt van ondersteunend personeel. Wij nemen naast 
de tarieven geen omzetplafond op in de overeenkomst.

HEEFT U NOG VRAGEN?

U vindt de contactgegevens op het zorgverlenersdeel van onze website.

https://www.dsw.nl/Zorgverleners/contactgegevens

