Addendum bij de Zorgovereenkomst
Wijkverpleging 2018
Intensieve Kindzorg, dagopvang en verblijf

De ondergetekenden:
De Zorgverzekeraar:

VGZ Zorgverzekeraar N.V.
VGZ voor de Zorg N.V.
IZA Zorgverzekeraar N.V.
N.V. Zorgverzekeraar UMC
N.V. Univé Zorg
N.V. VGZ Cares

Correspondentieadres:

VGZ
Contractmanagement
Postbus 445
5600 AK EINDHOVEN

Verder aangeduid als
‘de Zorgverzekeraar’
En
De Zorgaanbieder:
Naam:
AGB-code:
Adres:
Postcode/Plaats:

V - Wb03 - Werklocatie
99966502
Dummystraat 1
0000XX Dummyplaats

KVK nummer:
IBAN nummer:

123456791
NL10INGB1234567892

Verder aangeduid als
‘de Zorgaanbieder’;

Overwegende dat:
tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 is afgesloten;
de vigerende beleidsregel “Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg” prestaties beschrijft die niet kunnen worden
bekostigd vanuit het integraal tarief wijkverpleging;
dat zorgaanbieder en zorgverzekeraar voornoemde zorgovereenkomst willen uitbreiden op de wijze zoals in dit addendum
uiteengezet;

verklaren, in aanvulling op de bestaande Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018, het volgende te zijn overeengekomen:

Artikel 1: Prestatie
1. In aanvulling op de reguliere wijkverpleging die de zorgaanbieder verleent aan verzekerden van de zorgverzekeraar op grond van de
Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018, levert de zorgaanbieder verpleegkundige dagopvang intensieve kindzorg en/of verblijf intensieve
kindzorg zoals beschreven in vigerende NZa Beleidsregel “Verpleegkundige dagopvang en verblijf bij intensieve kindzorg”.
2. De zorgaanbieder die verpleegkundige dagopvang verleent is ook verantwoordelijk voor de verpleegkundige begeleiding tijdens het
vervoer van het kind van en naar de dagopvang mits deze begeleiding geïndiceerd is door de indicerend verpleegkundige. Deze
verpleegkundige begeleiding maakt onderdeel uit van het dagtarief. Het vervoer zelf wordt door de zorgverzekeraar apart gecontracteerd
en valt onder de regeling zittend ziekenvervoer.
Artikel 2: Voorwaarden aan zorglevering
1. De zorgaanbieder voldoet aan de inkoopcriteria Intensieve Kindzorg zoals vermeld in het Inkoopbeleid Wijkverpleging 2018 en zoals
door de aanbieder bevestigd in de inschrijving via Vecozo.
2. De indicatie voor zorglevering is gesteld door een verpleegkundige niveau 5 met kinderaantekening.
Artikel 3: Declaratie
De zorgaanbieder declareert de geleverde zorg, mits voldaan is aan de bij de prestaties betreffende voorwaarden, op de van toepassing
zijnde prestatie-code tegen het hieronder vermelde tarief.
Artikel 4: Tarieven 2018
Prestatie-code

Omschrijving

Declaratie-eenheid

Tarief

1039

Verblijf intensieve kindzorg

Per etmaal

€ Tarief_1039

1040

Verpleegkundige dagopvang intensieve Per overdag
kindzorg

€ Tarief_1040

Voor kinderen die minder dan 6 uur per dag gebruik maken van de dagopvang, declareert de zorgaanbieder het 5-minutentarief onder
prestatie-code 1038 zoals genoemd in het Aanbieder specifiek deel Wijkverpleging 2018. Per dag/per kind worden echter nooit meer
kosten gedeclareerd dan het hierboven genoemde tarief voor prestatiecode 1040.
De gedeclareerde bedragen maken onderdeel uit van het Zorgkostenplafond Wijkverpleging 2018.
Artikel 5: Beëindiging
Dit addendum is onlosmakelijk verbonden met de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018. Indien deze zorgovereenkomst tussentijds
eindigt dan eindigt op dezelfde datum dit addendum.
Artikel 6: Looptijd
De looptijd van dit addendum is van 1 januari 2018 tot en met 31 december 2018.
Aldus overeengekomen tussen partijen
Opgemaakt te Eindhoven, d.d. 25-08-2017 13:12.
De Zorgverzekeraar,

De Zorgaanbieder,

Hans van Noorden
Directeur Zorginkoop

R Manders
30000000105266
(naam en VECOZO certificaatnummer)
Overeenkomst geaccepteerd op: 25-08-2017 13:14
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