CONTRACTERING 2020

MEDISCH SPECIALISTISCHE ZORG
DSW Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met haar zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor de Medisch specialistische zorg.
Het contracteerbeleid MSZ geldt voor de volgende zorgaanbieders:
• Ziekenhuizen;
• Zelfstandige behandelcentra (ZBC’s);
• Categorale instellingen (trombosediensten, eerstelijns diagnostische centra, radiotherapie, revalidatie-instellingen,
audiologische instellingen, dialysecentra en epilepsiecentra).
DSW hanteert een algemeen contracteerbeleid voor MSZ en kent geen specifiek beleid voor de verschillende categorieën
zorgaanbieders. Alle overeenkomsten die wij sluiten met zorgaanbieders zijn maatwerkafspraken.
VOORWAARDEN

DSW contracteert breed. DSW vindt keuzevrijheid voor verzekerden namelijk zeer belangrijk en past geen selectieve
contractering toe. Met alle zorgaanbieders die voldoen aan de voorwaarden wordt een contract afgesloten, als zij dit willen.
Voorwaarden nieuwe zorgaanbieders
Nieuwe aanbieders voor MSZ nodigen wij uit om onze vragenlijst in te vullen om te kijken of wij komend jaar afspraken
kunnen maken. Hieraan is een aantal voorwaarden verbonden. De belangrijkste voorwaarden naast de kwaliteitseisen zijn:
ALGEMEEN

• De instelling dient te beschikken over een WTZi-vergunning.
• De instelling dient ingeschreven te zijn bij de Kamer van Koophandel.
• De instelling dient te beschikken over een aansprakelijkheidsverzekering.
• De instelling dient zich jaarlijks te verantwoorden door middel van een Jaardocument Maatschappelijke Verantwoording.
CONTINUÏTEIT VAN ZORG

• Er dienen minimaal 2 BIG geregistreerde medisch specialisten werkzaam te zijn die samen een dienstverband vormen van
minimaal 2 FTE.
• Waarneming bij ziekte of verlof dient gegarandeerd te zijn.
• De instelling dient een schriftelijk vastgelegde samenwerkingsafspraak met een nabijgelegen ziekenhuis te overleggen
waarin de samenwerking in geval van calamiteiten is vastgelegd.
KWALITEIT

• De specialisten dienen conform recente standaarden, protocollen en richtlijnen van de beroepsverenigingen te werken.
• Incidenten moeten geregistreerd worden conform het MIP-protocol dat is opgesteld door de MIP-commissie.
• De patiënttevredenheid wordt minimaal jaarlijks door middel van een gevalideerde vragenlijst onderzocht.
Onder het kopje Kwaliteit staan de algemene kwaliteitseisen.
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VEILIGHEID

• Er moet een goed functionerend veiligheidsmanagementsysteem geïmplementeerd zijn.
Deze eisen gelden uiteraard ook voor bestaande zorgaanbieders, maar worden niet jaarlijks opgevraagd.
De volledige vragenlijst voor nieuwe zorgaanbieders is op te vragen via contractering.msz@dsw.nl.
TARIEVEN

Met gecontracteerde aanbieders maakt DSW afspraken over de zorg en dure geneesmiddelen die de zorgaanbieder
kan declareren en de tarieven die daarvoor gelden. De zorgproducten en tarieven worden vastgelegd via het Vecozo
Zorginkoopportaal.
Het kan voorkomen dat de zorgaanbieder zorg, die valt onder de Zvw, verleent aan een verzekerde van DSW, maar dat deze
zorg niet is overeengekomen via het Vecozo Zorginkoopportaal. De zorgaanbieder kan dan contact opnemen met DSW en mag
deze zorg niet in rekening brengen bij de verzekerde.
KWALITEIT

DSW vindt dat kwaliteit alleen bepaald kan worden 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
in 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 oefenenen, bijvoorbeeld in
de vorm van bijscholing.
• We zien een rol voor onszelf weggelegd om ‘malpractice’ te signaleren.
GECONTRACTEERDE ZORG

Het contracteerbeleid gaat alleen over de zorg die onder de Zorgverzekeringswet (hierna Zvw) valt. Zorg die niet onder de
Zvw valt, contracteert DSW niet. Zorg die onder een aanvullende verzekering valt, kan in rekening worden gebracht bij de
verzekerde. De verzekerde kan vervolgens deze nota bij DSW indienen.
DSW maakt specifieke afspraken met zorgaanbieders over Dure Geneesmiddelen en Stollingsfactoren. Aandachtspunten
daarbij zijn de inzet van middelen die passen bij het medisch inhoudelijke profiel van de zorgaanbieder, de prijs, het volume
maar ook het zinnig en zuinig inzetten van deze geneesmiddelen. DSW participeert in landelijke samenwerkingsverbanden
met als doel om de kostenstijging van dure geneesmiddelen te beperken.
INNOVATIE IN DE ZORG

Innovatie in de zorg is belangrijk. Wat er vernieuwd en daarmee verbeterd moet worden, kan het beste bepaald worden
door de beroepsgroep. We vinden daarom ook dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij stellen geen
specifieke eisen aan innovaties, maar kijken of de voorgestelde vernieuwingen binnen de Zorgverzekeringswet vallen en of
het idee inderdaad leidt tot verbetering van de zorg. Heeft u als zorgaanbieder een innovatievoorstel? Stuur deze dan naar
het volgende e-mailadres: contractering.msz@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang van het project is en
welke concrete resultaten worden verwacht
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TIJDSPAD ZORGCONTRACTERING 2020
WAT

WIE

WANNEER

Publiceren contracteerbeleid

DSW Zorgverzekeraar

1 april 2019

Uitnodiging DSW 2020

DSW Zorgverzekeraar

augustus 2019

Van contracteringsoverleg tot

DSW Zorgverzekeraar en

tot 11 november 2019

wederzijds akkoord.

zorgaanbieders

Na wederzijds akkoord in het Vecozo
Inkoopportaal wordt een zorgovereenkomst aangeboden aan de zorgaanbieder. De zorgaanbieder heeft 4 weken
de tijd om deze te bestuderen en te
ondertekenen
Publicatie gecontracteerde partijen op

DSW Zorgverzekeraar

12 november 2019

DSW Zorgverzekeraar

31 december 2019

de website
Administratieve verwerking afspraken

HEEFT U NOG VRAGEN?

U vindt de contactgegevens op het zorgverlenersdeel van onze website.
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