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Uitnodiging enquête monitor paramedische zorg

17 augustus 2018

van 20 augustus tot 9 september 2018

Geachte heer, mevrouw,

Hierbij nodigen wij u uit om deel te nemen aan onze enquête voor de
monitor paramedische zorg.
Wat staat er in de monitor?
De monitor paramedische zorg is een onderzoek naar de ontwikkelingen
in de betaalbaarheid, de kwaliteit en de toegankelijkheid van de
paramedische zorg. Wij beperken ons in dit onderzoek tot de
paramedische sectoren, die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
reguleert, namelijk fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie, logopedie
en diëtetiek. Dit onderzoek is geen kostprijsonderzoek om tarieven te
bepalen. In de paramedische zorg gelden namelijk vrije tarieven.
In deze monitor brengen we met behulp van kwantitatieve en
kwalitatieve bronnen onder andere in kaart hoe de tarieven voor de
paramedische zorg zich hebben ontwikkeld in de loop van de jaren,
welke afspraken worden gemaakt tussen verzekeraars en aanbieders,
welke kwaliteitsafspraken er worden gemaakt en of er sprake is van
wachttijden voor deze zorg. Voor logopedie en ergotherapie leggen we
extra focus op de ontwikkeling van 2016 naar 2017, om de invloed van
de overgang naar vrije prijzen in de logopedie en de overgang naar
prestatieregulering in de ergotherapie in beeld te brengen. De NZa werkt
bij dit onderzoek intensief samen met brancheverenigingen van
patiënten, aanbieders en verzekeraars.
Meer over de enquête
Deze enquête voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars is onderdeel van
onze dataverzameling voor de monitor. Het bevat vragen over
bijvoorbeeld de contracten tussen verzekeraars en aanbieders, de
tarieven, de omzet, de kwaliteit van de zorg en de toegankelijkheid.
Uw antwoorden zijn daarom van groot belang als aanvulling op en voor
verdere duiding van de informatie uit kwantitatieve databronnen, zoals
de Vektis-data.

Hoe en wanneer is de enquête beschikbaar?
Pagina
De enquête is van maandag 20 augustus tot maandag 9 september 2018 2 van 2
online beschikbaar via: Enquête zorgaanbieders monitor
Wij vragen u per praktijk één enquête in te vullen en vragen u om deze
reden naar de AGB-code van uw praktijk.
Tot slot
Voor een zo compleet mogelijk beeld van de situatie in de praktijk is de
informatie die u ons kunt verstrekken van groot belang. Wij stellen uw
medewerking ten zeerste op prijs.
Bij vragen kunt u contact opnemen met ons Informatie- en
Contactcentrum via telefoonnummer 088 - 770 8 770, of per e-mail:
info@nza.nl.
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