CONTRACTEERBELEID 2021

HUISARTSENZORG
Stad Holland Zorgverzekeraar hecht veel waarde aan goede communicatie met zorgverleners. Via deze site kunt u op de hoogte
blijven van de ontwikkelingen op het gebied van het beleid voor huisartsenzorg.

GEVOLGEN N.A.V. CORONAVIRUS
Stad Holland 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
Stad Holland 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.

PLANNING VOOR CONTRACTEREN
WAT

WIE

WANNEER

Publiceren contracteerbeleid

Stad Holland Zorgverzekeraar

1 april 2020

Regionale overleggen

Stad Holland Zorgverzekeraar &

januari - september 2020

Zorgaanbieders
Tariefaddendum aanbieden

Stad Holland Zorgverzekeraar

eind september - begin oktober 2020

Informatie bijeenkomst huisartsen

Stad Holland Zorgverzekeraar

eind september - begin oktober 2020

Stad Holland Zorgverzekeraar

12 november 2020

(indien van toepassing)
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INNOVATIE IN DE ZORG
STAD HOLLAND IN DE REGIO (DELFLAND SCHIELAND WESTLAND, NWN)

Binnen de DSW regio is in 2019 een innovatiecommissie opgericht die bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een
vertegenwoordiger van de huisartsen en een vertegenwoordiger van Stad Holland. Indien u een innovatief project wilt
aanmelden, kunt u zich wenden tot de secretaris van de innovatiecommissie Sandra van Det via e-mailadres svdet@zel.nl.

VOORWAARDEN OVEREENKOMST
Voor 2021 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:
VOORWAARDEN SEGMENT 1

• Geregistreerd zijn in BIG-register;
• Verplicht aantal uur bijscholing;
• Gebruik maken van landelijke en beroepsgroep specifieke normen, richtlijnen en standaarden;
• Deelnemen aan farmacotherapeutisch overleg;
• In overleg treden met andere zorgverleners bij verwijzing;
• Actief deelnemen aan overlegvormen met collega-huisartsen;
• 24 x 7 bereikbaar voor spoed.
VOORWAARDEN SEGMENT 2

De hoofdcontractant:
• is onafhankelijk in de zin dat deze niet direct verbonden is aan één praktijk of één groep zorgverleners;
• maakt met zo veel mogelijk zorgverleners afspraken om de keuzevrijheid van verzekerden te bevorderen;
• is in staat gerichte scholing aan te bieden op het gebied van multidisciplinaire zorg;
• ondersteunt multidisciplinaire gegevensuitwisseling;
• is in staat om op basis van een voldoende grote steekproef uitspraken te doen over factoren die generiek van invloed zijn op
de populatie van de door hem gecontracteerde zorgverleners;
• is toetsbaar en transparant over de organisatie en de samenwerking met zorgverleners en andere partijen;
• biedt zorg die aansluit bij de behoefte in de regio;
• heeft minimaal 90% van de eerstelijnszorgverleners, werkzaam in het primaire verzorgingsgebied van minimaal 1
ziekenhuis, als onderaannemer gecontracteerd.
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WIJZE VAN CONTRACTEREN
DSW REGIO

De contractering van huisartsenzorg verloopt digitaal via VECOZO. Om hier gebruik van te kunnen maken is het noodzakelijk
dat u beschikt over een persoonlijk certificaat van VECOZO. U dient dit certificaat aan te vragen via de website van VECOZO. Voor
toegang tot het Zorginkoopportaal is een aparte autorisatie nodig. Stad Holland sluit contracten af op praktijkniveau.
De selectie van aanbieders die een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op gecontracteerde huisartsen-praktijken
in het voorgaande jaar en de kwalificatie die bij Vektis is aangegeven.
Mocht u niet binnen deze selectie vallen, maar toch een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u een overeenkomst
aanvragen door middel van een aanvraagformulier (zie onderdeel “Brochures en formulieren” rechts op deze pagina).
Het ingevulde en getekende formulier kunt u mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:
Stad Holland Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsen
Postbus 295
3100 AG Schiedam
BUITEN DSW REGIO

Buiten de regio volgt Stad Holland volgt in principe de overeenkomst (bestaande uit segment 1, 2 en 3) van de preferente
zorgverzekeraar (de zorgverzekeraar met het grootste marktaandeel in uw werkgebied of in uw praktijk). Voor onderaannemers
geldt dat wij de afspraken enkel volgen op het moment dat deze een (volg)overeenkomst heeft met Stad Holland. Op het
moment dat u bij uw preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij
deze digitaal. Hiervoor hoeft u verder niets te doen.
Indien u ervoor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar overeenkomsten@dsw.nl of per post
sturen naar:
Stad Holland Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsen
Postbus 295
3100 AG Schiedam
Wanneer u liever direct met Stad Holland een contract afsluit kunt u zich wenden tot de afdeling Zorg, team Huisartsen- en
Ketenzorg via telefoonnummer 010 - 2 422 764 / 010 - 2 466 299 of een mail sturen naar contractering.huisartsenzorg@dsw.nl.

HEEFT U NOG VRAGEN?
U vindt de contactgegevens op het zorgverlenersdeel van onze website.
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