Veel gestelde vragen (FAQ)

Producten
a) Welke producten zijn er?
De producten staan vermeld in de aanbestedingsdocumenten. In de aanloop naar de vaststelling van
deze producten zijn de concept-producten doorgesproken met een vertegenwoordiging van
aanbieders tijdens zogenaamde spiegelbijeenkomsten en met beleidsmedewerkers. Hierna zijn er nog
aanpassingen gedaan. De producten zijn een harmonisatie van de huidige producten.
b) Blijft er sprake van een onderscheid tussen basis GGZ en specialistische GGZ?
Ja, basis en specialistische GGZ blijven aparte producten en worden in 2018 niet samengevoegd. Het
zijn aparte producten met andere eisen, een ander tarief en een andere code. Deze producten kunnen
niet gemixt worden.
c) Hoe wordt het verschil tussen hoog specialistische GGZ en specialistische GGZ gemaakt?
Dit is in de aanbestedingsdocumenten aangegeven.
d) Vindt er dit jaar ook al harmonisatie plaats tussen GGZ en bijvoorbeeld Jeugd &
Opvoedhulp?
Nee, 2018 is een overgangsjaar waarin de status quo zoveel mogelijk gehandhaafd blijft.

Tarieven
a) Wat betekent de aanbesteding voor de huidige tarieven?
Uitgangspunt is dat de H10 gemeenten één tarief per product gaan hanteren.
b) Wat worden de tarieven?
Op 4 september respectievelijk 18 september 2017 zijn deze in de aanbestedingsdocumenten voor de
aanbesteding voor diensten die doorgaans door instellingen worden verleend en de aanbesteding
voor diensten die doorgaans door vrijgevestigden worden verleend, opgenomen.
c) Wordt bij de vaststelling van de tarieven rekening gehouden met de loonontwikkeling
binnen de branche?
De tarieven zijn geïndexeerd; de aanbestedingsdocumenten bevatten hierop een toelichting.
d) Worden er voor 2018 budgetplafonds geïntroduceerd?
Dit is niet het geval.
e) Gaat H10 Inkoopbureau over naar uurtarieven voor alle percelen?
Nee, niet alle producten hebben een uurtarief. Binnen de curatieve GGZ door kinderartsen zullen de
producten stuksprijzen blijven. Binnen de AWBZ en J&O kennen een aantal producten een tarief per
etmaal of dagdeel.
Vanwege het verdwijnen van de huidige DBC-systematiek gaan nu alle jGGZ-en dyslexie-aanbieders
over naar een uurprijs (een groot deel van de aanbieders was in 2017 al overgestapt op uurprijzen).
Voor klinische bedden in de jGGZ wordt in plaats van een uurtarief, een tarief per etmaal gehanteerd.
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kosten die voortvloeien uit de verstrekte informatie.
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Innovatie
a) Hoe wordt er omgegaan met de huidige innovatie trajecten?
In de afgelopen periode zijn er 6 innovatieve trajecten gestart. Deze projecten hebben opstartkosten
kunnen declareren, met de afspraak dat het daarna geborgd wordt in de reguliere bedrijfsvoering.
b) Hoe wordt er omgegaan met nieuwe innovatieve projecten?
De aanbesteding bevat een regeling voor aanvullende innovatieve projecten.
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