Voorwaarden zorgovereenkomst Intensief
1. Algemeen
1.1 De voorwaarden Intensief hebben betrekking op artikel 3 van de Intensiefovereenkomst
fysiotherapie 2017.
1.2 De zorgaanbieder komt in aanmerking voor een Intensiefovereenkomst 2017 wanneer
deze in het bezit is van een zorgovereenkomst Generiek 2017 met de zorgverzekeraar op
praktijkniveau en voldoet aan de voorwaarden zorgovereenkomst Intensief;
1.3 Indien de zorgaanbieder voor 1 januari 2017 een Zorgovereenkomst fysiotherapie 2017
Intensief bij VGZ aanvraagt dient de zorgaanbieder de volgende onderdelen aantoonbaar
te maken;
1.3.1 een positief bevonden Motivational Paper Effectiviteitstraject fysiotherapie 2015 ¹,
1.3.2 een geldig Effectiviteitsaudit certificaat².
1.4 Indien de zorgaanbieder na 1 januari 2017 een Intensiefovereenkomst fysiotherapie 2017
bij VGZ aanvraagt dient zorgaanbieder de volgende onderdelen aantoonbaar te maken;
1.4.1 een positief bevonden Motivational Paper Effectiviteitstraject fysiotherapie 2017,
1.4.2 een geldig Effectiviteitsaudit certificaat² waarbij vanaf 1 januari 2017 de
Effectiviteitsaudit ook wordt toegepast op dossiers van VGZ verzekerden.

2. Doelmatige fysiotherapeutische zorg
2.1 De zorgaanbieder voldoet aan de doelmatigheidsnorm verbonden aan de Intensief
overeenkomst 2017. De doelmatigheidsnorm voor de Intensiefovereenkomst ligt tussen
≥40% en <100% van het gemiddelde, waarbij het volume consumerende VGZverzekerden meer is dan 10.
2.2 Indien zorgaanbieder met een zorgovereenkomst fysiotherapie 2017 generiek binnen de
looptijd van de overeenkomst in aanmerking wil komen voor een zorgovereenkomst
fysiotherapie 2017 Intensief en voldoet aan de vigerende voorwaarden zorgovereenkomst
Intensief dan is zorgaanbieder gehouden hier bij zorgverzekeraar een aanvraag voor in te
dienen. De zorgverzekeraar bepaalt aan de hand van de informatie aangeleverd door
zorgaanbieder of zorgaanbieder voldoet aan de vigerende voorwaarden zorgovereenkomst
Intensief en in aanmerking komt voor een zorgovereenkomst fysiotherapie Intensief.
2.3 Indien zorgverzekeraar ertoe besluit de aanvraag van zorgaanbieder te accepteren en de
zorgovereenkomst fysiotherapie generiek binnen de looptijd te wijzigen naar een
zorgovereenkomst fysiotherapie Intensief kan zorgaanbieder geen aanspraak met
terugwerkende kracht doen op de daarbij behorende vergoedingen.

3. Praktijklocaties
Een praktijk kan bestaan uit één vestiging of één hoofdvestiging met een of meerdere
nevenvestigingen. In het geval er op hetzelfde praktijkadres van zorgaanbieder sprake is van
één of meerdere praktijklocaties van een andere gecontracteerde fysiotherapeut en/of
praktijk, dan komt zorgaanbieder niet in aanmerking voor de Intensiefovereenkomst
fysiotherapie 2017.
¹ Zorgaanbieder kan volstaan met het overleggen van een positief beoordeeld Motivational Papers door één van de binnen
de SKMZ participerende zorgverzekeraars.
²De beoordeling van het Motivational Paper (MP), de Effectiviteitsaudit en de Effectiviteitsscan dient te zijn uitgevoerd door
een auditbureau geselecteerd door de SKMZ en met een positief eindresultaat te zijn afgerond. Raadpleeg de website van
SKMZ voor meer informatie (LINK).
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4. SKMZ en proces Effectiviteitstraject
4.1 Zorgverzekeraar en zorgaanbieder zijn beide gehouden aan het Reglement
Effectiviteitstraject welke terug is te vinden op de website van SKMZ onder
Auditproducten – Fysiotherapie – Documenten EffectiviteitsTraject Fysiotherapie (LINK)
4.2 Zorgaanbieder maakt voor het Effectiviteitstraject gebruik van een door SKMZ
aangewezen auditbureau. Raadpleeg de website van SKMZ voor meer informatie (LINK).
4.3 Informatie over het proces voor het aanvragen van een Intensiefovereenkomst
Fysiotherapie is te raadplegen door zorgaanbieder op de website van coöperatie VGZ
onder het item contracten en hoofdstuk Contracten, bijbehorende voorwaarden en veel
gestelde vragen

¹ Zorgaanbieder kan volstaan met het overleggen van een positief beoordeeld Motivational Papers door één van de binnen
de SKMZ participerende zorgverzekeraars.
²De beoordeling van het Motivational Paper (MP), de Effectiviteitsaudit en de Effectiviteitsscan dient te zijn uitgevoerd door
een auditbureau geselecteerd door de SKMZ en met een positief eindresultaat te zijn afgerond. Raadpleeg de website van
SKMZ voor meer informatie (LINK).
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