FAQ Vraag en antwoord: Visitatie:

(tbv Website NVGzP)

Vraag: Is de visitatie vanuit de NVGZP ook afdoende voor andere zorgverzekeraars dan Menzis?
Antwoord: Deze visitatie voor 2021 is inderdaad alleen voor Menzis.
Daarnaast worden er momenteel constructieve gesprekken gevoerd met andere zorgverzekeraars
voor 2022.
Vraag: Heeft het al zin me op te geven voor de visitatie als die pas in 2022 geldt?
Antwoord: Dit heeft altijd zin. Een kwalitatieve visitatie van de praktijk lijkt ons altijd goed en hoe
eerder hoe beter.
Kanttekening: in 2021 worden er contracten afgesloten voor 2022. Bijvoorbeeld de vragenlijst van
Menzis sloot dit jaar op 23 oktober. Om voor het visitatie opslagpercentage in aanmerking te komen,
dien je al een bewijs van visitatie mee te sturen. Leden moeten rekening houden met een proces wat
wel enige tijd in beslag neemt (datum plannen, invullen, visiteren, verslag en eventuele correcties).
Dit betekent concreet dat je je misschien eind juli al moet opgeven om voor 20 oktober 2021 een
visitatie certificaat in bezit te hebben.
Vraag: Wanneer kun je er mee beginnen?
Antwoord: Morgen is ermee te beginnen.
Vraag: Hoeveel werk gaat het inhouden(dit ivm planning), heb je daar al een idee van, niet de
vragenronde maar daarna in de uitvoeringsronde?
Antwoord: Ons lijkt 2 uur realistisch. Een fysieke visitatie kost ook nog eens circa 2 uur.
Vraag: Kun je een idee geven van wat er inhoudelijk vereist wordt om aan de kwaliteitscriteria te
voldoen.
Antwoord: Er wordt getoetst op wet- en regelgeving en hoe de praktijkhouder de eigen kwaliteit
toetst.
Vraag: Heeft al iemand het visitatieprogramma gevolgd?
Antwoord: Ja, er hebben reeds mensen de papieren visitatie gevolgd.
En er zijn proefvisitaties in de praktijk afgenomen.
Vraag: Is deze praktijk visitatie ook toegankelijk voor niet leden?
Antwoord: Deze praktijkvisitatie is uitsluitend voor leden van de NVGzP beschikbaar. We nodigen je
dan ook van harte uit om lid te worden van de NVGzP!
Vraag: Ik heb de informatie gelezen over de praktijkvisitatie i.s.m. Menzis. Betekent dit dat deze
nieuwe visitatie alleen erkend wordt door Menzis? En zou ik voor evt. andere erkenningen van
andere zorgverzekeraars in de toekomst lid moeten worden van LVVP?
Antwoord: Wij zijn reeds ver met de besprekingen met VGZ en CZ, maar die gaan over 2022. Goed
dat het bij Menzis wel over 2021 gaat. Blijkbaar werken zorgverzekeraars verschillend. Met het
Zilveren Kruis gaan wij nog in gesprek, maar daar dat loopt nog.
We hebben er goede hoop op dat VGZ en CZ in kunnen stemmen met onze praktijkvisitatie, maar
dan geldt deze voor 2022.
Vraag: Wordt deze visitatie ook erkend door de LVVP?
Antwoord: Nee, deze visitatie wordt niet door de LVVP erkend.
Vraag: De kosten voor een papieren visitatie is 450 euro excl. Als er live gevisiteerd wordt, wat zijn
dan de kosten?

Antwoord: Als er live gevisiteerd wordt dan zijn wij van zins als kosten (circa) €950 te berekenen. De
papieren visitatie houden we dan in op dat bedrag.
Vraag: Visitatie van het NIP kost 90 euro voor start en 300 euro voor visitatie live. Toch een verschil
met NVGZP. Heeft u inzicht in het verschil van de prijs? NIP heeft zelf samenwerkingen met
meerdere verzekeringen na visitatie.
Antwoord: Het lidmaatschap van het NIP is €420,-- per jaar en de visitatie kost €390,-- en dat van ons
(de contributie) €175,-- en wij werken modulair. Dus je koopt eigenlijk bij hen een gedeelte van de
visitatiekosten reeds bij de normale contributie en bij ons niet. Het is een andere manier van denken
en werken. W zijn goedkoper, er vanuit gaande dat je iedere 5 jaar gevisiteerd wordt. Gelukkig zijn
ook wij in een ver stadium met ons gesprek met CZ en VGZ voor 2022. Een en ander duurt echter
langer dan bij Menzis.

