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CONTRACTEERBELEID 2021

VOETZORG BIJ DIABETES MELLITUS 

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 Voetzorg.

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

Aanbiedingsbrief versturen Stad Holland Zorgverzekeraar eind september 2020

Overeenkomst aanbieden Stad Holland Zorgverzekeraar eind september 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

Stad Holland Zorgverzekeraar 12 november 2020
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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.voetzorg@dsw.nl. Geef daarbij kort aan wat het doel en de omvang van het 
project is en welke concrete resultaten worden verwacht.

VOORWAARDEN OVEREENKOMST

Voor 2021 geldt dat minimaal aan de hieronder gestelde eisen moet worden voldaan:

De podotherapiepraktijk:

• voldoet aan de inrichtingseisen/kwaliteitseisen van de NVvP;heeft aantoonbaar samenwerkingsafspraken met pedicures.

De podotherapeut werkzaam in de podotherapiepraktijk:

• is geregistreerd in het Kwaliteitsregister Paramedici en is lid van de NVvP;
• stelt per cliënt een behandelplan op en deelt deze voorafgaand aan de behandeling met de verzekerde.

WIJZE VAN CONTRACTEREN

Stad Holland sluit ten behoeve van de voetzorg bij diabetes mellitus overeenkomsten met podotherapeuten. Stad Holland 
heeft de toegankelijkheid van zorg voor haar verzekerden hoog in het vaandel staan. In principe komen alle zorgaanbieders 
die aan bovengenoemde voorwaarden voldoen in aanmerking voor een overeenkomst. Mocht u een niet gecontracteerde 
zorgaanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan kunt u het verzoek daartoe mailen naar contractering.
voetzorg@dsw.nl.

HEEFT U NOG VRAGEN?

U vindt de contactgegevens op het zorgverlenersdeel van onze website.
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