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Zorg geleverd door huisartsenposten is non-concurrentieel en wordt in heel Nederland
gecontracteerd. Per regio contracteren de twee zorgverzekeraars die het grootste
aandeel aan verzekerden hebben de zorg in mede namens de andere zorgverzekeraars.
Stad Holland/DSW contracteert deze zorg samen met CZ in voor de regio
Delfland/Oostland en Westland en samen met Zilveren Kruis voor de regio Nieuwe
Waterweg Noord.
Ambulancezorg
Ambulancezorg wordt in representatie gecontracteerd. Stad Holland/DSW is in de regio
Rotterdam Rijnmond tweede representant. Samen met eerste representant Zilveren
Kruis maakt Stad Holland/DSW hier afspraken. Bij de overige RAV's maken andere
zorgverzekeraars namens Stad Holland/DSW afspraken.
Verzekerden die acute zorg nodig hebben, worden tijdig van goede zorg voorzien. Wij
conformeren ons aan de landelijke normen in het Referentiekader spreiding en
beschikbaarheid ambulancezorg, de Tijdelijke Wet AmbulanceZorg (TWAZ) en de NZa
richtlijnen. Uitgangspunten bij het maken van afspraken zijn transparantie en doelmatige
zorg op basis van de genoemde normen. Daarnaast zien wij toe op onder andere
spreiding en beschikbaarheid van ambulances en rijtijden.
Kwaliteit
Omdat kwaliteit volgens Stad Holland/DSW alleen gedefinieerd kan worden door de
beroepsgroep, sluit Stad Holland/DSW daarom in haar contracten aan bij de door de
beroepsgroep opgestelde richtlijnen en standaarden. Alleen wanneer hierin
kwaliteitsindicatoren of toetsingsinstrumenten staan, worden deze opgenomen in de
contracten.
Concreet betekent dit dat:





de zorgaanbieder de eisen in acht neemt die voortvloeien uit de toepasselijke
geldende wet- en regelgeving. Als richtsnoer voor het toetsen van de geleverde
kwaliteit kan DSW gebruik maken van de erkende professionele standaarden van de
beroepsgroep, alsmede van de normen die volgens de stand van de wetenschap en
de gangbare opvattingen binnen de beroepsgroep gelden;
de zorg doelmatig is en gebaseerd op de laatste stand van de wetenschap.
Tevens dient de zorgaanbieder ervoor te zorgen dat hij onder meer door
deskundigheidsbevordering, opleiding en bijscholing blijft beschikken over de kennis
en kunde die voor het goed uitoefenen van zijn beroep noodzakelijk zijn.

Innovatie
Stad Holland/DSW vindt dat het initiatief voor innovatie vanuit het veld moet komen. Wij
stellen geen specifieke eisen aan innovaties, maar toetsen of eventuele innovaties vallen
binnen de Zvw en of zij uiteindelijk daadwerkelijk insteken op verbetering van de zorg.
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Voorstellen voor innovatie kunnen aan ons voorgelegd worden via emailadres
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contractering.huisartsenzorg@dsw.nl. De zorgaanbieder dient daarbij kort aan te geven
wat het doel en de omvang van het project is en welke concrete resultaten worden
verwacht.
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