Advies NOV bestuur over Bundled Payment initiatief van Menzis
Inleiding
Zorgverzekeraar Menzis heeft ziekenhuizen voor 2018 een aanbod gedaan in het kader van bundled
payment. Centraal hierin staat het principe van Value Based Health Care zoals gepropageerd door
Michael Porter. Om de NOV leden optimaal te informeren is over dit onderwerp op 26 juni 2017 een
ledenbijeenkomst gehouden (voor de achterliggende stukken; klik hier
https://www.orthopeden.org/kwaliteit/value-basedhealthcare).
De NOV is een voorstander van Value Based Health Care; waardevermeerdering voor de patiënt is
tenslotte onze professie. En de NOV is dan ook geen tegenstander van het initiatief bundled
payment.
Omdat een aantal zaken nog niet duidelijk zijn voor uw dagelijkse praktijk worden de NOV leden
geadviseerd nog niet in te tekenen voor dit traject van Menzis en af te wachten tot verdere
uitwerking van dit initiatief heeft plaatsgevonden, bij voorkeur ook in afstemming met andere
verzekeraars.
De NOV adviseert u bij uw afweging om te participeren de op de website geplaatste stukken te
raadplegen en ook de volgende zaken te betrekken:
De ICHOM set
NOV: Het plan van Menzis is om in 2019 de volledige ICHOM set van indicatoren over te nemen; de
NOV volgt met haar LROI PROMS 90% van de ICHOM variabelen, op inhoudelijke gronden zijn bewust
niet alle variabelen over genomen. Deze toevoegen leidt tot niet zinvolle extra registratie. De NOV
wijst dit af.
 Reactie Menzis: In het inkoopdocument is opgenomen dat we de ambitie hebben de
uitkomstindicatoren uit te breiden met de extra indicatoren die in 2018 en 2019 transparant
worden via Zorginzicht. Het gaat daarbij per definitie om indicatoren waarover tripartite
consensus bestaat, dus tussen zorgaanbieders, patiëntenverenigingen en zorgverzekeraars.
Op basis van tripartite overeenstemming wordt in 2018 de verschilscore op de PROM na 1
jaar bij knievervanging aan de uitkomstindicatoren toegevoegd.
 NOV: In aanvulling hierop stelt de NOV dat, nadat eerst met tripartite consensus gekozen
wordt voor indicatoren, pas een jaar ná de feitelijke registratie (en dus na nadere duiding
door de beroepsgroep) de scores gebruikt kunnen worden. Eerst meten, dan (intern) duiden,
dan (extern) gebruiken.
NB Wordt hier met zorgaanbieders de instelling bedoeld of de vakgroep orthopedie? Als de instelling
wordt bedoeld hebben wij als orthopeden en/of NOV geen invloed. M.a.w. wij zijn geen partij in deze
en Menzis gaat voort op haar eigen weg.
Registratie-handelingen
NOV: Sowieso staat de NOV op het standpunt dat het aantal registratie-handelingen niet meer mag
worden dan nu is. De beleidslijn van de NOV is juist om minder, maar wel betekenisvol te registeren.
 Reactie Menzis: onderschrijft het standpunt van de NOV dat de registratielast beperkt moet
worden en gericht moet worden op betekenisvolle data.
 NOV: Maar hoe werkt dit in de praktijk? Ook de spiegelbijeenkomsten zijn extra belastingen
voor de medisch specialisten en vragen voorbereidingen etc. PROM metingen van

conservatieve behandelingen zijn lastig en er is nog geen registratie voor opgezet. Hoe ziet
Menzis dit?
Driejarig contract
NOV: Het lijkt niet verstandig om te tekenen voor een driejaarscontract waarvan de definities voor
de jaren 2-3 nog niet duidelijk zijn (zie stukken Ledenavond).
 Reactie Menzis: wil graag toe naar meerjarige afspraken. Dit geeft zowel de zorgaanbieders,
de patiënten als Menzis meer duidelijkheid op langere termijn. In het waardegerichte
inkooptraject is echter nog niet tot in detail vast te leggen hoe zaken er over twee of drie jaar
uit moeten zien. Dit willen we gedurende het traject in samenspraak met de deelnemers
ontwikkelen. Wij begrijpen dat het niet comfortabel is voor zorgaanbieders om een driejarige
overeenkomst te tekenen, terwijl jaar 2 en 3 nog niet volledig uitgewerkt zijn. Dit is de reden
dat wij in de overeenkomst (=addendum) hebben opgenomen dat zorgaanbieders na 2019 of
2020 uit de overeenkomst kunnen stappen als ze het niet eens zijn met de nieuwe
voorwaarden die Menzis voor deze jaren in de overeenkomst opneemt.
 NOV: Uitstappen na 1 of 2 jaar moet nadrukkelijk zonder enige rest-consequentie zijn; het
mag niet zo zijn dat ook maar één deel van de afspraken of anders blijft dan de situatie vóór
instappen (geen ‘kleine lettertjes’).
80% vergoeding voor extra volume
NOV: Bij een extra volume wordt om onduidelijke redenen slechts 80% van de kosten vergoed (zie
stukken Ledenavond).
 Reactie Menzis: Extra volume in 2018 wordt volgens een staffel gehonoreerd die is
opgenomen in paragraaf 2.8 van het inkoopdocument. Bij een groei tussen 0% en 5% wordt
85% van het open DIS tarief1 vergoed, bij een groei tussen 5% en 10% 80% en zo verder tot
70% voor de groei boven de 15%. De achtergrond voor deze staffel is dat de kosten van de
extra behandelingen lager zijn dan de kosten van het basisvolume. In het basisvolume zijn de
vaste kosten reeds verwerkt (bv. huisvesting), welke niet meer uit het extra volume
gefinancierd hoeven te worden (marginale meerkosten).
 NOV: De NOV blijft vraagtekens zetten achter dit standpunt. Het lijkt een willekeurig korting
op de vergoeding. Niet de kosten maar de kwaliteit van de orthopedische zorg dient naar de
mening van de NOV leidend te zijn. Het risico van de kosten van een hogere productie wordt
op deze wijze eenzijdig bij de zorgaanbieder gelegd. Het zou veel logischer zijn om efficiënter
werken te belonen. Dit model wordt in Zweden reeds (succesvol) toegepast. Daarnaast is dit
zo dat bij deze beperking in de vergoeding, een patiëntengroep die veel zorg vraagt (en duur
is) een kostenpost wordt of vanwege bedrijfseconomische overwegingen zorg onthouden
wordt. Dat kan toch niet het doel van Menzis zijn.
Casemix correctie
NOV: Is de gekozen casemix correctie relevant voor de zorgzwaarte (zie stukken Ledenavond)?
 Reactie Menzis: wil bij de vergoeding voor complicaties in het eerste jaar na de ingreep
maximaal rekening houden met de zorgzwaarte van de populatie van de zorgaanbieder.
Menzis heeft hiervoor vanuit de declaratiegegevens van verzekerden informatie beschikbaar
die casemix correctie voor leeftijd, DM en SES mogelijk maken. In overleg is dit uit te breiden
met andere co morbiditeit die op basis van geneesmiddelengebruik te identificeren is. Als in
samenspraak met de deelnemers geconcludeerd wordt dat andere casemix factoren van
groot belang zijn (bv. BMI) waarover Menzis niet beschikt, maar die zorgaanbieders wel
vastleggen in de LROI, dan maken wij graag een afspraak hoe we deze factor ook mee
kunnen nemen in de casemix correctie. Dit kunnen we tijdens de eerste spiegelbijeenkomst
in oktober 2017 bespreken met de deelnemers.



NOV: Een complicatie is een onbedoelde en ongewenste gebeurtenis of toestand tijdens of
volgend op medisch-specialistisch handelen, die voor de gezondheid van de patiënt zodanig
nadelig is dat aanpassing van het medisch (be)handelen noodzakelijk is dan wel dat er sprake
is van onherstelbare schade. Het gaat dus niet om een fout. Het is de patiënt en/of
behandelaar dus niet aan te rekenen en zou dus gewoon vergoed dienen te worden. Te
meer omdat de kans hierop toeneemt bij een hogere co morbiditeit en dit leidt weer tot
achterstelling van bepaalde patiëntengroepen.
NB als een complicatie elders wordt behandeld, worden de kosten verrekend met de bundel van de
primaire behandelaar
Ongewenste effecten
NOV: Er kunnen ongewenste effecten optreden; langer conservatief beleid leidt tot meer polikliniek
bezoeken en extramurale fysiotherapie vóór de operatie met dienovereenkomstige kosten (zie
stukken Ledenavond).
 Reactie Menzis: Bij waarde van zorg gaat het om de verhouding tussen uitkomsten en
kosten. In dit traject worden kosten geïnventariseerd door naar het volume van
kostendrijvers te kijken. Dit zijn onder meer polikliniek bezoeken rondom de operatie en
fysiotherapiebehandeling na de operatie. Fysiotherapie voor de operatie wordt dus niet
meegenomen in de kostendrijvers. Polikliniekbezoeken ten gevolg van een langer
conservatief beleid zullen, zo verwachten wij, maar beperkt meegenomen worden in de
kostendrijvers, omdat niet verder dan 120 dagen voor de operatieve DBC wordt
teruggekeken.
 NOV: Maar bij patiënten waarbij je conservatief blijft behandelen, zijn er gedurende langere
tijd meerdere consulten nodig. Dit kan voor sommige patiëntgroepen inderdaad goed zijn
(i.e. een hoge Qol score) maar voor andere patiëntgroepen niet (lage Qol) score.

