Aanscherping Inkoopbeleid 2022 (per 01-08-2021)
GGZ instellingen
Op 1 april 2021 hebben we ons Inkoopbeleid GGZ 2022 gepubliceerd. Op dat moment was er nog
veel onduidelijk over de consequenties van de invoering van het nieuwe Zorgprestatiemodel (ZPM).
We gaven aan de gevolgen van de invoering goed te gaan bestuderen en op basis daarvan met een
aanscherping te komen van ons inkoopbeleid.
In dit document verwoorden we de aanscherping, die een aanvulling is op het eerder gepubliceerde
Inkoopbeleid.

Zorgprestatiemodel
Op het moment van schrijven is er al meer bekend over de financiële impact van de invoering van het
Zorgprestatiemodel. Met aanbieders en branchepartijen voeren we gesprekken over de uitkomsten
van de simulaties. Maar ook gedurende 2022 willen we kennis opdoen van de nieuwe
zorgvraagtypering in relatie tot de inzet van zorg. De ervaringen daaruit zullen meegenomen worden
voor de zorginkoop van 2023.
We constateren dat er zowel voor zorgaanbieders als zorgverzekeraars risico’s ontstaan bij de
invoering van het Zorgprestatiemodel, omdat er verschuivingen in de financiering plaats gaan vinden.
Wij hebben met elkaar de maatschappelijke opgave om de financiële risico’s te beheersen en de
macrokosten niet te laten stijgen. Daarbij vormen de landelijke kaders, spelregels en duidingen
vanuit het Zorgprestatiemodel de basis. We spreken in onze contracten af dat alle zorgaanbieders
zich hieraan conformeren.

Inkoopsystematiek
Op basis van onder meer setting, marktaandeel, omzet en aantal klanten maken we onderscheid in
drie typen contracten. Wij nemen contact op met de zorgaanbieders met wie we een contract 2022
aan willen gaan. De zorgaanbieders waarmee we een contract 2021 hebben gesloten, maar waarmee
we niet voornemens zijn om een contract 2022 te sluiten, ontvangen voor 1 september bericht
hierover. Wij laten in onze correspondentie aan u weten voor welk type contract u in aanmerking
komt.
Hieronder werken we de inkoopmethodiek per type contract uit.
GGZ-instellingen met een offerteprocedure
Dit zijn met name geïntegreerde GGZ-instellingen en grote categorale en ambulante instellingen. Zij
leveren vaak zorg in meerdere settingen.
Wij sturen een offerteformat waarmee u uw offerte kunt indienen.
Omzetplafond voor alle settingen
Wij spreken bij alle instellingen een omzetplafond af. Dit plafond is gebaseerd op historische data. Dit
is een voorlopig plafond, gebaseerd op 70%-80% van de geschatte productie. In het najaar 2021 vindt
een herverdelingsmoment plaats. We kijken dan onder meer naar onze verzekerdenmutatie, de
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instroom, prijs per verzekerde, ontwikkeling Kostenintensieve Cliënten, verschuivingen in de
verdeling per setting en zorgvraagtypering.
Uniform Verzekerdenmutatiemodel (UVMM)
Wij zien de uitkomsten van het UVMM als aanleiding tot een goed gesprek met de zorgaanbieder. Dit
betekent dat we de uitkomsten niet zomaar één op één vertalen naar de individuele
plafondafspraken.
Kostenintensieve cliënten
Anders dan tot voorheen worden de Kostenintensieve Cliënten geïncludeerd in het omzetplafond en
de maximale prijs per unieke verzekerde. Dit is wel een expliciet bespreekpunt tijdens de
herverdeling in het najaar.
Maximale Prijs per Unieke Verzekerde (KPUC)
We spreken een KPUC af op de meest voorkomende settingen. De KPUC is gebaseerd op historische
data. We gaan er vanuit dat de KPUC niet stijgt door de invoering van het Zorgprestatiemodel.
Tarief
Voor de tarieven borduren we voort op de bilateraal gemaakte tariefafspraken en simulaties. Ook
nemen we hier verwachte gedragseffecten van het Zorgprestatiemodel in mee.
GGZ-instellingen met een gestandaardiseerd contracteerproces en een omzetplafond
In deze categorie vallen GGZ-instellingen die in 2020 een omzet verwachten bij a.s.r. van minimaal
€ 250.000. GGZ-instellingen met minder omzet maar die zorg leveren die niet valt in de settingen
Sectie II Vrijgevestigd, Sectie III Monodisciplinair en/of Sectie III Multidisciplinair vallen hier ook
onder.
In de digitale onderhandeling per e-mail bieden wij u een omzetplafond in combinatie met een tarief.
GGZ-instellingen met een gestandaardiseerd contracteerproces zonder omzetplafond
In deze categorie vallen GGZ-instellingen die in 2020 een omzet verwachten bij a.s.r. van minder dan
€ 250.000 en uitsluitend zorg leveren in de settingen ambulant sectie III mono- en multidisciplinair.
Via het zorginkoopportaal VECOZO ontvangt u een voorstel voor een zorgovereenkomst. Onderdeel
hiervan is een vragenlijst die afleidt naar een tarief.
Nieuwe zorgaanbieder
Als nieuwe GGZ-instelling, of als u eerder geen overeenkomst met ons heeft afgesloten, kunt u tot en
met 1 november 2021 een verzoek doen om een overeenkomst af te sluiten. We toetsen dan of u
voldoet aan de voorwaarden zoals gesteld in het inkoopbeleid.

Spravato
We contracteren hiervoor een beperkt aantal zorgaanbieders onder meer gebaseerd op de
veldnorm.

Langdurige GGZ
Bij een opname van langer dan één jaar moet vooraf (minimaal 3 maanden voor afloop van het jaar)
een machtiging aangevraagd worden. Dit geldt voor alle diagnoses en ook als de zorgaanbieder een
overeenkomst met ons heeft.
De zorgaanbieder hanteert voor deze aanvraag de landelijk afgesproken "checklist LGGZ”. Deze
wordt door a.s.r. gebruikt om in te kunnen schatten of er na 365 dagen nog steeds sprake is van
medisch noodzakelijk verblijf of dat de weg naar de Wlz passender is.
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Tijdpad / fases zorginkoop
Wat
Publiceren van de aanscherping van het
inkoopbeleid 2022
Aanbieden offerteformat
Invullen offerteformat en onderhandeling
Uiterste datum tekenen overeenkomst
Publicatie gecontracteerde zorg op websites

Wie
a.s.r.

Wanneer (2021)
uiterlijk 1 augustus

a.s.r.
Zorgaanbieder
Zorgaanbieder
a.s.r.

augustus / september
september / oktober
1 november
12 november

Contactgegevens
Mijn zorgverlener
In de omgeving ‘Mijn Zorgverlener’ kunt u veel informatie vinden. U kunt de status van ingediende
declaraties raadplegen, de status van uw contracten inzien en een wijziging van uw rekeningnummer
doorgeven. Mocht u na het raadplegen van ‘Mijn Zorgverlener’ nog vragen hebben, dan zijn wij het
hele jaar door voor u bereikbaar. U kunt contact met ons opnemen via een van onderstaande
contactgegevens.
Vragen over
Status declaraties en wijzigingen
doorgeven
Proces overeenkomst

Wie
Mijn Zorgverlener

Contactgegevens
mijnzorgverlener@asr.nl

Afdeling overeenkomsten

Inhoud overeenkomsten en beleid
Declaraties

Afdeling zorginkoop
Afdeling declaraties

zorg.overeenkomsten@asr.nl
030-2572500
ggz-instellingen@asr.nl
zorg.claimcontrol@asr.nl
030-2783636

Belangrijkste wijzigingen ten opzichte van vorig jaar





Op het moment van schrijven (01/04/2021) is er nog veel onduidelijk over de consequenties van
de invoering van het nieuwe Zorgprestatiemodel. Dit betekent dat ons inkoopbeleid nog niet
compleet is. Uiterlijk 1 augustus 2021 publiceren we een aanscherping op dit inkoopbeleid.
Nieuwe zorgaanbieders kunnen tot 1 november 2021 een aanvraag doen tot contractering.
Invoering machtiging Langdurige GGZ
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