Leeswijzer inkoopbeleid Geïntegreerde Eerstelijnszorg 2012
Het beschreven inkoopbeleid is opgebouwd uit drie delen, die verdeeld zijn naar drie
hoofdstukken. Het eerste hoofdstuk beschrijft de algemene inkoopvoorwaarden van de
geïntegreerde eerstelijnszorg. Alle zorgaanbieders in de geïntegreerde eerstelijnszorg
(geïntegreerd eerstelijnscentra (GEC), in geïntegreerde eerstelijns samenwerkingverbanden
(GES) en in zorggroepen), waarmee Menzis contracten afsluit, moeten voldoen aan deze
voorwaarden. Hoofdstuk 2 gaat specifiek in op de voorwaarden, die Menzis stelt aan te
contracteren zorgprogramma’s. Zowel algemene, inhoudelijke en organisatorische vereisten als
specifieke inkoopspecificaties voor de zorgprogramma’s COPD, DM2 en VRM zijn opgenomen.
De voorwaarden voor de zorgprogramma’s gelden voor alle typen zorgaanbieders, die
zorgprogramma’s willen uitvoeren. Het laatste hoofdstuk beschrijft de voorwaarden, die specifiek
gekoppeld zijn aan de financiering via integrale bekostiging en de GEZ-module.
Het begrippenkader dat Menzis hanteert binnen het inkoopbeleid Geïntegreerde Eerstelijnszorg
is opgenomen in bijlage 1. Het volgbeleid voor de contractering van geïntegreerde eerstelijnszorg
buiten het kernwerkgebied is beschreven in bijlage 2.
Onderstaand figuur geeft de indeling van het inkoopbeleid weer:
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Voorbeeld 1: een zorggroep wil een contract met Menzis afsluiten voor het uitvoeren van
ketenzorg COPD en DM2 onder Integrale Bekostiging. Voor deze zorgaanbieder zijn de
algemene voorwaarden in hoofdstuk 1 van het inkoopbeleid van belang, de eisen voor
zorgprogramma’s op het gebied van inhoud en organisatie (paragraaf 2.1) en de
inkoopspecificaties voor COPD en DM2 (paragraaf 2.2 en 2.3). Tot slot gelden de voorwaarden
van IB in hoofdstuk 3 (paragraaf 3.1).
Voorbeeld 2: een geïntegreerd eerstelijnssamenwerkingsverband wil met Menzis een contract
afsluiten voor het uitvoeren van geïntegreerde eerstelijnszorg, inclusief ketenzorg COPD, DM2 en
ouderenzorg onder de GEZ-module. Deze zorgaanbieder zal moeten voldoen aan de algemene
voorwaarden in hoofdstuk 1 van het inkoopbeleid, aan de eisen voor zorgprogramma’s op het
gebied van inhoud en organisatie (paragraaf 2.1) en de inkoopspecificaties voor COPD en DM2
(paragraaf 2.2 en 2.3). Tot slot gelden de voorwaarden van de GEZ-module in hoofdstuk 3
(paragraaf 3.2). Vanaf 2013 zullen de zorgprogramma’s COPD en DM2 enkel via IB ingekocht
worden en zal deze zorgaanbieder voor deze programma’s ook aan de financieringsvoorwaarden
voor IB moeten voldoen (hoofdstuk 3, paragraaf 3.1).
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