In deze extra NVLF-Nieuwsbrief is alle informatie gebundeld over de contractering voor het
nieuwe jaar 2019: van praktische tips tot juridische informatie. De eerste overeenkomsten
logopedie 2019 zijn binnen. U hebt met deze nieuwsbrief alle informatie over contractering bij de
hand.
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Oproep: laat weten met wie contract is gesloten

De uiterste tekentermijn voor de contracten logopedie 2019 is verstreken. Om zicht te krijgen op de
contractering 2019 en als hulpmiddel bij onze lobby-activiteiten, is het belangrijk dat de NVLF weet
met welke zorgverzekeraars overeenkomsten zijn getekend en met welke niet of in mindere mate.
Oproep: laat het ons weten. Hiervoor hebben we een korte vragenlijst opgesteld. De uitkomsten zijn
voor de hele beroepsgroep van belang; het kost maar een paar minuten tijd.


Overzicht vergoedingen ongecontracteerde zorg

Wanneer is besloten geen overeenkomst met een verzekeraar te tekenen, betekent dat contractvrij
werken met patiënten/cliënten die bij betreffende verzekeraars zijn verzekerd. Dat betekent ook dat het
tarief zelf kan worden vastgesteld. De NVLF heeft een overzicht gemaakt van de vergoedingen per
zorgverzekeraar.
Het bedrag dat de zorgverzekeraar vervolgens aan de patiënt vergoedt hangt van twee aspecten af:
1. Vastgestelde vergoeding per zorgverzekeraar;
2. De soort polis van de patiënt.

Verzekerden met een restitutiepolis krijgen 100% vergoed; patiënten met een naturapolis krijgen een
gereduceerd tarief vergoed. Bekijk hier het een overzicht van vergoedingen per zorgverzekeraar.


Oproep: stuur tegenvoorstellen en reactie verzekeraars naar NVLF

Onlangs heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op haar initiatief intensief overleg gevoerd met
zorgverzekeraars en paramedische beroepsgroepen over het tarief voor onder meer logopedie (zie ook
het nieuwsbericht van 06/11). Daarbij heeft de NZa aangegeven meer inzicht te willen krijgen in de
reacties van zorgverzekeraars op tegenvoorstellen van de beroepsgroep op contractvoorstellen. Help
ons de NZa te helpen.
Heb je bezwaar gemaakt tegen het aangeboden contract, dan ontvangt de NZa graag een afschrift
hiervan. Dat kan via info@nza.nl. De NVLF ontvangt ook graag een afschrift van het bezwaar, zodat
deze ook gebundeld door NVLF overhandig kunnen worden aan de NZa. Heb je het tegenvoorstel nog
niet met ons gedeeld, dan ontvangen wij dit samen met de reactie van de verzekeraar graag zo snel
mogelijk via logopedie@nvlf.nl. Uiteraard wordt uiterst vertrouwelijk met deze gegevens
omgesprongen; het gaat erom een algemeen beeld te krijgen.


NZa-uitkomsten uitgesteld

In de zomerperiode heeft de NZa een online onderzoek uitgezet bij de paramedische beroepen
waaronder ook de logopedisten. De uitkomsten blijken ingewikkelder dan verwacht. De NZa heeft de
publicatiedatum vooruit geschoven. De NVLF hoopt in december kennis te kunnen nemen van de
eerste resultaten. De definitieve publicatie verschijnt naar verwachting in het eerste kwartaal van 2019.
Samen met de overige paramedische beroepsgroepen heeft de NVLF er bij de NZa op aangedrongen de
monitor zo spoedig mogelijk te publiceren, zodat de uitkomsten betrokken kunnen worden bij de
contractering 2020.
Het onderzoek maakt deel uit van een monitor van de NZa naar de ontwikkeling van de tarieven voor
paramedische zorg in de loop van de jaren, naar het verloop van het contracteerproces, de gemaakte
kwaliteitsafspraken en of er sprake is van wachttijden voor logopedie. Lees hier meer over het
onderzoek van de NZa.


NVLF overlegt met verzekeraars over inkoop 2020

De NVLF is gestart met de gesprekken met zorgverzekeraars over het inkoopbeleid 2020. Voor 1 april
2019 moeten ze hun inkoopbeleid 2020 publiceren. Er heeft overleg plaatsgevonden met DSW, CZ,
Zorg en Zekerheid, ENO en VGZ. De andere zorgverzekeraars volgen de komende weken.
De gesprekken hebben tot doel de actuele situatie rond het vakgebied toe te lichten en nogmaals de
grote zorgen te ventileren als gevolg van de niet-realistische tarieven. Op de agenda van de gesprekken
staan de onderwerpen: terugblik contractering 2019, plannen contractering 2020, inkoop prestaties
logopedie en de openstaande vacatures binnen de logopedie.
De NVLF heeft duidelijk in kaart gebracht waar ze zich sterk voor maakt, dit dragen we dan ook uit in
de gespreken die we voeren. NVLF belangenbehartiging: hier maken we ons sterk voor
Druk opvoeren
In de gesprekken die tot nu toe zijn gevoerd, geven alle zorgverzekeraars aan dat zij in tegenstelling tot

vorig jaar veel meer bezwaarbrieven en tegenvoorstellen hebben ontvangen. De NVLF moet helaas
constateren dat de tegenvoorstellen tot weinig aangepaste overeenkomsten hebben geleid.
Voor de NVLF betekent dit dat de druk verder zal moeten worden opgevoerd om via de weg van de
politiek en de overheid tot een realistischer tarief te komen. De NVLF vindt dat een tarief van 40 euro
noodzakelijk is om een eerstelijnspraktijk financieel gezond te laten draaien.
Als eerste signaal geven de zorgverzekeraars voor de contractering 2020 aan het huidige
kwaliteitsbeleid in grote lijnen aan te houden.
Kwaliteitskader
Naast de overleggen met de zorgverzekeraars overlegt de NVLF op dit moment ook met een
afvaardiging van Zorgverzekeraars Nederland over een gezamenlijk kwaliteitskader. Het doel van dit
overleg is het opzetten van een gezamenlijk raamwerk, waarin kwaliteitsontwikkeling een prominente
plaats inneemt. Ook de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord - zoals de kennisagenda,
kwaliteitssystemen, Prem en Behandelindex - worden betrokken in de plannen.
In deze overleggen worden ook de doorontwikkeling kwaliteitstoets en de geldigheidsduur certificaat
kwaliteitstoets meegenomen. Klik hier voor meer achtergrondinformatie.
Denk nu al na over tegenvoorstel contractering 2020
Zoals hierboven gemeld zijn er tot onze teleurstelling weinig tegenreacties geaccepteerd door de
zorgverzekeraars. We snappen de frustraties hierover binnen de beroepsgroep. Niettemin is het een
belangrijk instrument dat ook eind volgend jaar ingezet kan worden (wat het tarief voor 2020 ook
wordt). Ons advies: denk nu alvast na over een tegenvoorstel voor de contractering 2020. Hoe beter het
voorstel zorginhoudelijk onderbouwd is, hoe groter de kans van slagen. De tegenvoorstellen kan op
mono- als multidisciplinair niveau.
Samenwerken in de eerste lijn Apothekers, huisartsen, fysiotherapeuten, psychotherapeuten,
logopedisten en andere aanbieders van eerstelijnszorg werken vaak samen. Bijvoorbeeld in
huisartsenposten, zorggroepen en ketenzorg voor patiënten met een chronische aandoening.
Waar moet u op letten als u wilt samenwerken in de eerstelijnszorg? ACM geeft inzicht in de wijze
waarop zij toezicht houdt op zorgaanbieders in de eerste lijn. ACM licht in de ‘uitgangspunten
eerstelijn’ toe dat de Mededingingswet ruimte biedt voor samenwerking die het belang van de patiënt
en verzekerde dient.
Bij overleg gelden onder meer de volgende regels:




Zij mogen geen collectieve afspraken maken over concurrentiegevoelige onderwerpen, zoals
tarieven, service-aspecten of aanvullend aanbod.
Zij mogen dergelijke concurrentiegevoelige informatie niet met elkaar uitwisselen.
Zij mogen elkaar geen advies geven over het wel of niet accepteren van een contract of contact
hebben over tussentijdse onderhandelingsresultaten.

Vraag u af: is de samenwerking duidelijk in het belang van patiënten en verzekerden? Zijn de
afspraken openbaar? En is iedereen er tevreden mee? Dan zal de ACM niet ingrijpen. Komen er
klachten? Dan krijgt u eerst gelegenheid uw afspraken snel aan te passen.

Meer over samenwerking in de eerstelijnszorg Wilt u weten hoe de ACM afspraken tussen aanbieders
van eerstelijnszorg beoordelen? Lees de uitgangspunten eerstelijnszorg en de website van de ACM.
Richtsnoeren samenwerkingsvormen De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft richtsnoeren
opgesteld zodat het voor zorgaanbieders, zorgverzekeraars en andere partijen duidelijker wordt welke
samenwerkingsvormen en gedragingen wel en niet zijn toegestaan op basis van de Mededingingswet.
Bekijk de Richtsnoeren voor de zorgsector van


Verzoek: geef openstaande vacatures en wachtlijsten door

Op basis van geluiden uit het land, lijkt het aantal moeilijk vervulbare vacatures bij
eerstelijnspraktijken toegenomen in vergelijking met vorig jaar. In 2017 bleek na onderzoek meer dan
de helft van de vacatures lastig te vervullen. In één op de drie gevallen kwam er zelfs geen enkele
reactie op een vacature. Precies een jaar later willen we graag weten wat nu de stand van zaken is.
Het gevoel bestaat, dat de situatie sindsdien alleen maar nijpender is geworden. Omdat een gevoel niet
voldoende is om dit aan te tonen, wil de NVLF zich baseren op een goede onderbouwing. De
vereniging herhaalt daarom het onderzoek van 2017. De uitkomsten kunnen dan ook constructief
worden gebruikt in gesprekken met overheid, politiek, zorgverzekeraars en andere relevante relaties.
Wachtlijsten
Een van de andere zorgen van de NVLF is de groei van de wachtlijsten. Eind vorig jaar had de helft
van de praktijken een wachtlijst, met een duur oplopend tot zes weken. Ook dit moet opnieuw in kaart
worden gebracht, waarbij de verwachting is dat ook hierbij de problematiek is toegenomen.
Vragenlijst voor praktijkhouders.

