Zorginkoopbeleid 2022
Stoppen met roken

1.

Zorginkoopbeleid
Stoppen met Roken

Met het zorginkoopbeleid Stoppen met Roken (SMR) 2022 informeren wij u over de
uitgangspunten die we hanteren bij de inkoop van SMR, wat u van ons mag verwachten en wat wij
van u als zorgaanbieder vragen.

1.1.

Visie op SMR

Roken is een maatschappelijk probleem. In het Nationaal Preventieakkoord zijn landelijk afspraken gemaakt over
maatregelen die moeten bijdragen aan het verminderen van het aantal mensen dat rookt. Eno wil hier een actieve
bijdrage aan leveren door SMR-programma’s laagdrempelig toegankelijk te maken voor onze verzekerden.

1.2.

Inkoopkader

Wij maken afspraken met de huisartsen in de regio Midden-IJssel over het aanbieden van SMR-programma’s, zowel
binnen de chronische zorgketens Diabetes Mellitus type II (DM II), COPD en vasculair risicomanagement (VRM) als voor
verzekerden buiten deze ketens. Voor de landelijke toegankelijkheid maken wij afspraken met een select aantal
aanbieders. Dit zorginkoopbeleid is op deze groep van toepassing. Wij kopen geen SMR-programma’s in bij
ziekenhuispoli’s en GGZ-instellingen in de tweede lijn. Eno stelt de SMR-programma’s vrij van eigen risico vanuit de
basisverzekering.

1.3.

Minimale eisen aan zorgaanbieders

De zorg wordt geleverd conform de geldende NZa beleidsregel ‘Stoppen met Roken-programma’. Voor aanbieders
gelden de volgende minimale kwaliteitscriteria om in aanmerking te komen voor een overeenkomst:
•
•

Er is een geldige registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken;
De geboden interventie wordt geleverd conform de zorgmodule Stoppen met Roken en voldoet aan de richtlijn
‘Behandeling van Tabaksverslaving en Stoppen met Roken ondersteuning’.

Aanvullend aan de gedragsmatige ondersteuning kunnen er nicotinevervangende middelen ingezet worden. Wij maken
met aanbieders afspraken over het gebruik van het landelijk uniform aanvraagformulier SMR-zorg.

1.4.

Procedure zorginkoop

Eno contracteert SMR-begeleiding per type begeleiding en tegen een door Eno vastgesteld tarief. Wij hanteren in het
algemeen de volgende planning voor het inkoopproces.

Fase

Datum

Publicatie zorginkoopbeleid 2022 op www.eno.nl
Uiterlijk publicatie aanvullend zorginkoopbeleid
Voeren van zorginkoopgesprekken
Uiterlijk aanbieding van de overeenkomst 2022.
De zorgaanbieder heeft zes weken de tijd om deze te
bestuderen en te ondertekenen. Daarna vervalt ons
aanbod.
Uiterlijk retourontvangst getekende overeenkomst van
zorgaanbieder
Publicatie gecontracteerd aanbod op de diverse websites
van de zorgverzekeringsmerken van Eno via de
‘Zorgzoeker’

1 april 2021
1 juli 2021
januari - september 2021
27 september 2021

1 november 2021
12 november 2021
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Administratieve verwerking van de afspraken

1.5.

31 december 2021

Innovatie

Eno staat open voor projecten en innovaties die bijdragen aan de speerpunten van dit zorginkoopbeleid. Daarnaast
willen de zorgverzekeraars samen met zorgaanbieders komen tot een generiek benaderbare landelijke zorginfrastructuur
voor zorgcommunicatie. Over ons beleid innovatie en digitalisering treft u op onze website alle informatie aan. Hier kunt
u ook lezen welke criteria wij hanteren voor het beoordelen van projecten.

1.6.

Praktische zaken

Zorgbeleid en zorginkoop
Wilt u een contract met Eno? Of wilt u weten welk beleid Eno hanteert bij de inkoop van zorg? Stel al uw vragen hierover
via ons contactformulier of via telefoonnummer (0570) 68 74 65. Ook wijzigingen van contractgerelateerde gegevens
kunt u via het contactformulier doorgeven. Wilt u een wijziging van uw bankrekeningnummer doorgeven? Gebruik
daarvoor het wijzigingsformulier IBAN.

Declareren
Voor algemene informatie over declaratieverwerkingen kunt u per e-mail contact opnemen via declaratie@eno.nl. Of bel
naar (0570) 68 74 46.

Machtigingen
Voor algemene informatie over machtigingen kunt u per e-mail contact opnemen via toestemming@eno.nl. Stuur
aanvragen voor een machtiging naar:
Eno
Afdeling Declaratie
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Zorginhoud
Heeft u als zorgaanbieder een vraag over vergoedingen of over de inhoudelijke voorwaarden van een van onze labels?
Neemt u dan contact met ons op via ons contactformulier of (0570) 68 74 65.

AGB-code
Wilt u een AGB-code aanvragen of wijzigingen doorgeven? Gaat u dan naar www.agbcode.nl.

1.7. Overzicht wijzigingen ten opzichte van 2021
Het zorginkoopbeleid 2022 is een voortzetting van het zorginkoopbeleid 2021 en kent daarmee geen wijzigingen.
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