Inkoopbeleid 2019
Huisartsenzorg
Inkoop 2019
Voor inkoopjaar 2019 zal DSW voor a.s.r. ziektekostenverzekeringen (a.s.r.) de inkoop Huisartsenzorg
2019 verzorgen. We hebben gemerkt dat onze visie op zorg en ambitie goed samengaan. DSW koopt
huisartsenzorg in haar eigen regio in mede namens a.s.r.
Voorwaarden
Voor 2019 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 beroepsgroepspecifieke 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 toetsing en benchmarking uit te voeren onder de gecontracteerde zorgverleners met
een voldoende grote steekproef voor uitkomsten die generaliseerbaar zijn, met als doel
verbetering van de kwaliteit van de geleverde zorg;
● 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.
Inkoopwijze
Zorgverzekeraars hebben in gezamenlijkheid met VECOZO het digitaal uitwisselen van de afspraken
tussen preferente verzekeraar en huisarts naar de verre verzekeraars mogelijk gemaakt. In principe
volgt a.s.r. de overeenkomst van de preferente zorgverzekeraars. Op het moment dat u bij uw
preferente zorgverzekeraar aangeeft dat zij de gemaakte afspraken mogen doorsturen, ontvangen wij
deze digitaal. Indien u er voor kiest om zelf de overeenkomst door te sturen kunt u deze mailen naar:
huisartscontract@dsw.nl of per post sturen naar:
DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam

Mocht u een niet gecontracteerde aanbieder zijn en een overeenkomst met ons willen aangaan, dan
kunt u een overeenkomst aanvragen bij DSW door middel van een aanvraagformulier. Dit
aanvraagformulier is te downloaden via de volgende link:
http://www.dsw.nl/Zorgverleners/public/huisartsenzorg
Het ingevulde en getekende formulier kunt u mailen naar huisartscontract@dsw.nl of per post sturen
naar:
DSW Zorgverzekeraar
t.a.v. afdeling Overeenkomsten
Postbus 173
3100 AD Schiedam
DSW sluit het contract met de individuele huisarts. De contractering van huisartsenzorg verloopt
digitaal via de website www.dsw.nl/zorgverleners/huisartsenzorg. 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.
Kwaliteit
Kwaliteit is volgens a.s.r. en DSW iets dat alleen vastgesteld kan worden door de beroepsgroep.
A.s.r. en DSW sluiten daarom aan bij dat wat binnen de beroepsgroep gedefinieerd is als kwaliteit.
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 ervoor 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.
Speerpunten
Ouderenzorg
Het beleid van de overheid is om ouderen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. Dat gaat niet altijd
vanzelf. Op elkaar afgestemde zorg en ondersteuning door het sociaal netwerk, huisartsen,
wijkverpleging, gemeenten, andere instellingen en professionals is dan noodzakelijk. De
ondersteuning en zorg voor kwetsbare ouderen is geregeld in diverse wetten, uitgevoerd door
gemeenten, zorgkantoren en zorgverzekeraars. A.s.r. wil verzekerden zo goed mogelijk voorzien van
de juiste zorg op de juiste plek en zet daarom verder in op ketensamenwerking rondom de
verzekerde met als doel efficiënte zorg waarmee de verzekerden zo stabiel en zo lang mogelijk thuis
kunnen blijven wonen.
Tijdspad zorginkoop a.s.r. 2019
Fase
Publiceren inkoopbeleid
Contractering afronden
Verwerken volgaanvragen
Publicatie gecontracteerde partijen op de
website

Wie
a.s.r.
Preferente zorgverzekeraars,
a.s.r. en DSW
a.s.r. en DSW
a.s.r.

Wanneer (2018)
1 april
1 november
Oktober -november
12 november

Bereikbaarheid
Vragen over
Proces (volg) overeenkomst

Wie
Afdeling overeenkomsten

Inhoud overeenkomst & beleid
Declaraties

Preferente zorgverzekeraar
Afdeling declaraties

Contactgegevens
010 2 422 601 of
huisartscontract@dsw.nl
033 - 4642 186
zorg.claimcontrol@asr.nl

