Binnen welke kaders vindt het inkoopproces van ggz-behandelingen
uit de Zorgverzekeringswet plaats?

Wettelijk kader
Zorginstituut Nederland adviseert de minister van VWS over de inhoud en de omvang van ggz uit het wettelijk verzekerde pakket.

Beleidskader
Zorgverzekeraars Nederland publiceert de lijst met ggz-therapieën die zorgverzekeraars vergoeden vanuit de basisverzekering.

Inkoopproces
Zorgverzekeraars kopen behandelingen in bij ggz-aanbieders.
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Wat zijn de vijf mijlpalen in het inkoopproces van ggz-behandelingen
uit de Zorgverzekeringswet?

Contract jaar -2

Contract jaar -1

❶
Verbeterpunten
beleidsregels

Voorbereiden

❷ ❸
Publicatie
inkoopbeleid

Contract jaar

❹

Bekendmaking tarieven
& prestaties

Contracteren

Contract jaar +1

❺
Afsluiten
contracten

Start
uitvoering

Beheren

Afbeelding 2 van 5
❶ Branche- en beroepsorganisaties geven uiterlijk 1 oktober namens hun leden verbeterpunten door over beleidsregels aan de Nederlandse Zorgautoriteit.
❷ Zorgverzekeraars publiceren hun inkoopbeleid uiterlijk 1 april met uitgangspunten voor de inkoop van ggz-behandelingen.
❸ De Nederlandse Zorgautoriteit maakt uiterlijk 1 juli de maximum tarieven en de prestaties bekend voor ggz-behandelingen die vallen onder de basisverzekering.
❹ Zorgverzekeraars publiceren in principe uiterlijk 15 november welke ggz-behandelingen zij bij welke aanbieder hebben ingekocht.
❺ Ggz-aanbieders en zorgverzekeraars voeren vanaf 1 januari de contractafspraken uit.
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Wie doet wat wanneer om tot inkoopcontracten voor ggz-behandelingen
te komen en deze te beheren?
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De nummers op deze afbeelding corresponderen met de nummers op afbeelding 4.
*Met digitaal gecontracteerde ggz-aanbieders bedoelen we aanbieders waarmee zorgverzekeraars niet onderhandelen
maar die digitaal een contract krijgen aangeboden waar ze enkel ja of nee op kunnen antwoorden. Denk hierbij vooral
aan vrijgevestigden en kleine instellingen.
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Ggz-aanbieders bereiden zich voor

Voorbereiden

Nieuwe ggz-aanbieders melden zich als aanbieder aan in Vecozo.➊
Nieuwe ggz-aanbieders stellen hun kwaliteitsstatuut op en maken dit openbaar.➋
Ggz-aanbieders controleren hun gegevens in Vektis en passen deze zo nodig aan.➌
Ggz-aanbieders controleren of zij voldoen aan de eisen vanuit de Wet toetreding zorgaanbieders.➍
Branche- en beroepsorganisaties en zorgverzekeraars bereiden zich voor
Branche- en beroepsorganisaties van ggz-aanbieders spreken zorgverzekeraars over hun inkoopbeleid.21
Branche- en beroepsorganisaties maken met elkaar afspraken over algemene bepalingen van de inkoopcontracten.22
Zorgverzekeraars publiceren hun inkoopbeleid met uitgangspunten voor de inkoop van ggz-behandelingen.➎
Zorgverzekeraars beoordelen met een vragenlijst of en hoe zij inhoudelijk met ggz-aanbieders digitaal contracten aangaan.➏

Zorgverzekeraars en grote ggz-aanbieders onderhandelen over de inhoud van het contract

Wie doet wat om
tot inkoopcontracten
voor ggz te komen en
deze te beheren?

Contracteren

Zorgverzekeraars stellen een concept maatwerkcontract op voor grote ggz-aanbieders.➐
Zorgverzekeraars en grote ggz-aanbieders onderhandelen over de inhoud van het contract.➑
Bij overeenstemming sluiten zorgverzekeraars en grote ggz-aanbieders met elkaar een contract.➒
Zorgverzekeraars sluiten digitaal een contract met ggz-aanbieders
Branche- en beroepsorganisaties publiceren een overzicht van inkoopvoorwaarden per zorgverzekeraar.23
Zorgverzekeraars bieden ggz-aanbieders digitaal een contract aan in Vecozo.➓
Ggz-aanbieders tekenen in Vecozo als ze het contract accepteren.⓫

Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders verwerken de contractafspraken
Zorgverzekeraars publiceren welke zorg zij bij welke ggz-aanbieder hebben ingekocht.⓬
Zorgverzekeraars publiceren de tarieven die zij vergoeden voor niet-gecontracteerde ggz.⓭
Vrijgevestigde ggz-aanbieders publiceren met welke zorgverzekeraars zij contracten hebben.⓮
Ggz-aanbieders verwerken de declaratietarieven in hun administratie.⓯
Zorgverzekeraars en ggz-aanbieders beheren de afgesloten contracten

Beheren

Ggz-aanbieders verlenen zorg en houden bij of de inhoud en het volume passen bij het contract.⓰
Zorgverzekeraars controleren de declaraties en betalen ze uit aan ggz-aanbieders.⓱
Als ggz-aanbieders meer zorg willen verlenen dan afgesproken, vragen zij toestemming aan de zorgverzekeraar.⓲
Zorgverzekeraars verwerken gewijzigde afspraken in het inkoopcontract.⓳
Zorgverzekeraars vorderen declaraties terug die onterecht betaald zijn.⓴
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de nummers op afbeelding 3.
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Met welke contracten hebben ggz-aanbieders en
zorgverzekeraars op één moment te maken?
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In 1 jaar (zie oranje kader)...
❶ ... ontvangen ggz-aanbieders geld of terugvorderingen van zorgverzekeraars voor declaraties van het afgelopen contractjaar.
❷ ... maken ggz-aanbieders zo nodig afspraken met zorgverzekeraars voor bijcontractering voor het lopende contractjaar.
❸ ... onderhandelen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars over de inkoop van ggz-behandelingen van het aankomende contractjaar.
❹ ... stellen Zorginstituut Nederland, de Nederlandse Zorgautoriteit en Zorgverzekeraars Nederland de beleidskaders op voor de komende contractjaren.
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