Inkoopbeleid 2019
Hulpmiddelen
Inkoopbeleid 2019
Voor 2019 zal a.s.r. Ziektekosten (a.s.r.) samen met DSW Zorgverzekeraar (DSW) zorg inkopen,
omdat we hebben gemerkt dat onze visies op zorg en ambitie goed samengaan. DSW koopt een
gedeelte van de hulpmiddelen mede namens a.s.r. in voor 2019.
Voorwaarden
• Voor de meeste gecontracteerde leveranciers is certificering bij SEMH, StAr, ISO, NUVO
sectie Low Vision keurmerk of ANKO een onderdeel van de overeenkomst. De eisen voor
kwaliteit zijn beschreven per hulpmiddelengroep. Vanwege de grote diversiteit aan
hulpmiddelen zijn deze eisen op te vragen bij de afdeling Zorginkoop Hulpmiddelen.
• Bij een aantal hulpmiddelengroepen is opgenomen dat er conform (ZN)protocollen, richtlijnen
en/of hulpmiddelenkompassen wordt gewerkt.
• a.s.r. hanteert een breed contracteerbeleid
a.s.r. zal zelf de inkoop in 2019 voor de volgende hulpmiddelen uitvoeren:
• inrichtingselementen
• uitwendige hulpmiddelen voor het geheel of gedeeltelijk opheffen van de gevolgen van
functiestoornissen in het ademhalingsstelsel
• orthopedische schoenen
• Diabeteshulpmiddelen, Incontinentiemateriaal, Stomamateriaal en Verbandmiddelen (DISV)
bij hulpmiddelenleveranciers. DISV bij apotheken zal DSW namens a.s.r. inkopen.
• Voeding bij hulpmiddelenleveranciers. Voeding bij apotheken zal DSW namens a.s.r. inkopen.
De overige hulpmiddelenzorg wordt door DSW namens a.s.r. ingekocht.
Inkoopwijze
De contractering van hulpmiddelenleveranciers verloopt via de e-mail. De selectie van aanbieders die
een overeenkomst aangeboden krijgen, is gebaseerd op de ervaringen 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 dit aanvragen via onze afdeling Overeenkomsten overeenkomsten@dsw.nl. Wij ontvangen
graag uw AGB code, kopie van eventuele certificering en voor welke hulpmiddelengroep u een
contract wilt ontvangen.
Indien u een contract heeft ontvangen, kunt het getekende contract mailen naar
overeenkomsten@dsw.nl of per post sturen naar:
DSW t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam
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Kwaliteit
Kwaliteit is volgens a.s.r. iets dat alleen vastgesteld kan worden door de beroepsgroep. a.sr. sluit
daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit. In onze contracten wordt
aangesloten bij beroeps specifieke richtlijnen en standaarden. Alleen indien door de beroepsgroep
gedefinieerde indicatoren of toetsingsinstrumenten bestaan worden deze opgenomen in de
contracten.
Concreet betekent dit dat:
● de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de voor de beroepsgroep geldende
wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde kwaliteit kan a.s.r. gebruik
maken van de erkende professionele standaarden van de beroepsgroep, alsmede van de
normen die volgens de stand van de wetenschap en de gangbare opvattingen binnen de
beroepsgroep gelden;
● de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap;
Tevens dient de zorgaanbieder er voor te zorgen dat de zorgverleners onder meer door
deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijven beschikken over de kennis en kunde die
voor goede zorgverlening noodzakelijk zijn.
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Contactgegevens
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033 – 4642186 of
zorg.claimcontrol@asr.nl

2

