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Wat gaan we doen vanmiddag?

• Toelichting rol zorgverzekeraar;

• Visie en beleid Menzis, algemeen;

• Beleid GRZ Menzis 2017;

• Uitwerken casus en in groepjes uiteen en

• Plenaire terugkoppeling en afsluiting
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Kwaliteit en transparantie in de zorginkoop



Missie zorgverzekeraars

Kwalitatief goede, betaalbare en toegankelijke zorg 

voor alle verzekerden, gericht op het bevorderen van 

gezondheid en kwaliteit van leven.
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Zoals benoemd in de zorgverzekeringswet 2006:



VEKTIS Zorgprisma Publiek
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Hoeveel geeft iemand in Nederland uit aan zorg?
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Drie centrale pijlers voor ons beleid
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Onze visie – hoe realiseren we deze missie

Onze klant: het resultaat telt Onze zorgaanbieder: de relatie telt

Waardegericht inkopen



Ons gedeelde belang:
Verbeteren van kwaliteit van zorg in Nederland
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Kwaliteit van zorg
UitstekendSlecht

Weinig

Veel

Goed

Minder spreiding in kwaliteit 
tussen zorgaanbieders

Betere uitkomsten 
voor patiënten

Voldoende

‘Shifting the curve to the right’



• Bekostiging op behandelen aandoening voor Slingeland en Sensire samen
• COPD in beeld (e-health applicatie)

Menzis maakt waardegerichte inkoop afspraken 
met zorgaanbieders
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• Groei op speerpunten op voorwaarde van transparantie in indicatiestelling
• Transparantie en concrete verbeteragenda op kwaliteit
• Afbouwagenda excellente tweedelijnszorg
• Doelmatigheidsverbetering concreet uitgewerkt

• Populatiebekostiging met kwaliteitsafspraken
• Bedrag afhankelijk van aantal en hoogte kwaliteitsindicatoren 

(patiënttevredenheid, naleving van chronische zorgstandaarden, richtlijnen 
rond doelmatig voorschrijven van medicatie en de praktijkaccreditatie). 

• Gericht op implementeren van continue verbetercyclus op kwaliteit
• Uitkomsten van behandelingen transparant
• Onderling resultaten vergelijken en verbeteringen door voeren
• Borstkankerzorg op kwaliteit en kostenindicatoren gecontracteerd voor 2017



Klanten beter informeren
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Over verschillen in kwaliteit & kosten Niet om te 
zeggen wat goed 
of slecht is, maar 

om verschillen 
inzichtelijk te 

maken en 
patiënten 

middelen te 
geven om een 

bewuste keuze te 
maken

Telefonische begeleiding via Zorgadviseurs

Transparante 
tarieven <€ 885

Online vergelijken op kwaliteitsscore en ervaringen



Kernpunten Menzis beleid GRZ 2017

• Menzis voert consistent beleid. Dit betekent dat er geen grote 

beleidswijzigingen zijn ten opzichte van vorig jaar;

• Menzis gebruikt input van zorgaanbieders, klanten en 

belangenorganisaties voor toetsing en verbeteringen in het beleid;

• Menzis handhaaft haar uitgangspunt dat voor al onze verzekerden er 

binnen een redelijke afstand geriatrische revalidatiezorg beschikbaar is 

en

• De geriatrische revalidatiezorg is van kwalitatief goed niveau en voldoet 

aan onze minimale inkoopvoorwaarden (oa regionale 

samenwerkingsafspraken, volumenormen en periodiek KTO).
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Uitgangspunten



Overeenkomst en declaratie
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Informeren verzekerden

Uitgangspunten

• Uiterlijk begin november wil Menzis richting haar verzekerden kunnen 

aangeven met welke partijen afspraken zijn gemaakt voor het komende 

jaar; 

• Overeenkomst voor de deadline ondertekenen;

• Uitwisseling van de overeengekomen tarieven geschiedt door middel van 

Vecozo en

• Alle formaliteit ruim voor 1 januari ingeregeld met als gevolg geen 

vertraging bij het declareren.



Casus / ‘Kruip in de huid van … ‘

- Welke keuze zouden jullie maken gegeven het budget 

en de informatie over de aanbieders en de regio? 

- Welke eventuele aanvullende informatie zouden jullie 

van de aanbieders willen ontvangen?

- Wat denken jullie dat klanten van Menzis belangrijk 

vinden bij de afspraken die Menzis met de GRZ 

aanbieders maakt?
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Inkoop 2018 in de regio Groningen



Eigendomsrecht en geheimhouding
Deze presentatie is eigendom van Stichting Menzis Beheer (hierna te noemen: Menzis), bevat bedrijfsinformatie van Menzis en is vertrouwelijk. 
Het is niet toegestaan deze presentatie of de daarin vervatte informatie te (laten) vermenigvuldigen en/of openbaar te (laten) maken, in welke 
vorm dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Menzis. Ook voor onderdelen waarvan auteursrechten bij derden berusten 
geldt dat verdere vermenigvuldiging en/of openbaarmaking niet is toegestaan. Menzis behoudt zich alle (intellectuele eigendoms)rechten voor. 
De informatie mag alleen gebruikt worden voor het doel waarvoor de informatie ter beschikking is gesteld, waarbij in het bijzonder geldt dat het 
gebruik in relatie met branchegenoten uitdrukkelijk is uitgesloten.

Einde
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Disclaimer 
Menzis benadrukt dat er geen sprake is van belangenverstrengeling en/of financieel belang bij onze deelname aan het GRZ jaarcongres 
2017.


