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Zorgaanbieder
Eleos

Virenze

Vraag
Als kleinere aanbieder van SGGZ vragen wij ons af hoe de borging van
duurdere SGGZ-trajecten vorm krijgt, gezien de gemiddelde trajectprijs van
€2000. Bij grotere volumes vallen duurdere trajecten te compenseren, als
kleinere aanbieder lopen we groter risico.
Is het mogelijk om toch de duurdere trajecten vergoed te krijgen? Zo ja: hoe
krijgt dit concreet vorm?
In bijlage 2 uitwerking producten blz 11 staat bij Kwaliteitseisen dat voor
SGGZ de volgende Hoofdbehandelaars worden toegelaten: psychiater, KP,
PT en neuropsycholoog.
o
Vraag: Is de GZ-psycholoog ook toegestaan? Dit is namelijk een
Hoofdbehandelaar die in de brief van Minister Schippers (2013) is
goedgekeurd. De afgelopen jaren is binnen de GGZ geïnvesteerd om
hulpverleners verder te specialiseren tot GZ-Psycholoog.
Opmerking: Virenze onderschrijft een ‘hoge’ Hoofdbehandelaarseis binnen
de Specialistische GGZ, maar geeft wederom nadrukkelijk aan dat dit niet
mogelijk is tegen de geboden lage uurtarieven die beneden kostprijs liggen,
ook niet in combinatie met medebehandelaars. Virenze biedt specialistische
GGZ in een multidisciplinaire setting. Gezien de complexe doelgroepen die
we bedienen, waarbij grotendeels sprake is van meervoudige, complexe
problematiek, al dan niet in combinatie met comorbiditeit is onze mix van
personeel grotendeels WO/WO+ opgeleid (85%). Zie volgende verdeling:
57,5% is GZ-Psycholoog, Klinisch psycholoog, Psychotherapeut,
psychiater = WO+
26,8% is academisch (arts, psycholoog, gedragswetenschapper) =
WO
Slechts 15,7% HBO.
Wij maken ons zorgen of deze specialistische behandelingen voor de
hulpvraag van deze cliëntgroepen gewaarborgd kan blijven in de toekomst.
Virenze wil graag inzage in het tarieven onderzoek, hoe dit tot stand komt
en op welke uitgangspunten dit is gebaseerd. Virenze wil namelijk het
vergelijk maken met onze inzet van personeel en de daarmee gepaard
gaande kostprijs, die nodig is voor de doelgroep die wij bedienen in de
SGGZ.
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Antwoord
In het contract staat hierover het volgende: Indien dit maximum
dreigt te worden overschreden, vraagt de aanbieder
toestemming aan de gemeenten. Een eventuele toestemming
wordt schriftelijk vast gelegd.
Nee, dat staan wij als regio Lekstroom niet toe.

Er zijn jGGZ aanbieders meegenomen in het onderzoek naar
de tarieven. Hieruit zal moeten blijken in hoeverre het tarief dat
wij bieden passend is.

Het adviesbureau dat het onderzoek uitvoert heeft in de
overlegtafel van 10 oktober een presentatie over de opzet van
het onderzoek gehouden, deze presentatie wordt gepubliceerd
bij de stukken voor 24 oktober. Het resultaat van het onderzoek
komt tevens beschikbaar voor de aanbieders

