
 

Addendum bij de Zorgovereenkomst

Wijkverpleging 2018

Oude Medisch Specialistische Verpleging Thuis

Hoog Complexe Zorg

 

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: V - Wb03 - Werklocatie

AGB-code: 99966502

Adres: Dummystraat 1

Postcode/Plaats: 0000XX Dummyplaats

 

KVK nummer: 123456792

IBAN nummer: NL10INGB1234567893

 

Verder aangeduid als

‘de Zorgaanbieder’,

 

Overwegende dat:

tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 is afgesloten;

medisch specialistische verpleging thuis in 2018 volledig onderdeel uit maakt van de aanspraak wijkverpleging;

de levering van oude MSVT hoog complex in de thuissituatie noodzakelijk is in verband met medisch specialistische zorg en een

aanspraak is op grond van de Zorgverzekeringswet;

dat zorgaanbieder en zorgverzekeraar voornoemde zorgovereenkomst willen uitbreiden op de wijze zoals in dit addendum en de

hierbij behorende bijlage 1: “Formulier Indicatie MSVT” uiteengezet.

 

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

 



Artikel 1:  Definities

1. Medisch specialistische verpleging thuis:

Er is sprake van verpleging in de thuissituatie, noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg, indien wordt voldaan aan elk

van de volgende voorwaarden:

Het gaat om verpleegkundige handelingen,

noodzakelijk in verband met medisch specialistische zorg,

met het oog op herstel van gezondheid, of

het voorkomen van verergering van ziekte of aandoening,

zonder dat die handelingen geleverd worden aan een patiënt die verblijft in een zorginstelling op een bed waarvoor een toelating

voor de zorgvorm behandeling, zoals bedoeld in artikel 3.1.1 eerste lid onderdeel c van de Wet langdurige zorg (Wlz) is

afgegeven;

en

Er is een indicatiestelling aanwezig voor verpleging, noodzakelijk in de thuissituatie in verband met medisch specialistische zorg, van

de medisch specialist. Met indicatiestelling door de medisch specialist wordt bedoeld dat deze als eindverantwoordelijke voor de door

hem ingezette zorgverlening bepaalt of de betreffende patiënt in aanmerking kan komen voor de betreffende behandeling in de

thuissituatie.

2. Oude MSVT hoog complex:

Bij oude MSVT hoog complex gaat het veelal om op zichzelf staande verpleegtechnische handelingen die onderdeel uitmaken van

medisch specialistische zorg. De complexiteit duidt op de mate waarin gespecialiseerde verpleegkundige zorg nodig is. In bijlage 1van

dit addendum “Formulier Indicatie MSVT” staan 17 oude MSVT Hoog Complexe handelingen genoemd.

  

Artikel 2:  Prestatie

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 oude MSVT hoog complex, noodzakelijk in verband met medisch

specialistische zorg aan verzekerden, die volgens de daarvoor gestelde regels naar de Zorgaanbieder zijn verwezen, en berekent de kosten

middels het in dit addendum overeengekomen Tarief. Deze regels zijn in Bijlage 1: “Formulier indicatie MSVT” van deze overeenkomst

vastgelegd. Alleen de zorg die verleend wordt op basis van een indicatie en voldoet aan de in het ‘Formulier indicatie MSVT’ gestelde eisen

en aan de overige in deze overeenkomst vastgelegde voorwaarden komt in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar. 

  

Artikel 3:  Voorwaarden aan zorglevering

1. De Zorgaanbieder heeft een extramuraal specialistisch verpleegkundig team dat de hoog complexe verpleging in de thuissituatie

verleent.

2. De Zorgaanbieder zal de zorg verlenen binnen de grenzen zoals vermeld in ‘Formulier indicatie MSVT’, waarin de medisch specialist de

opdracht voor het verlenen van zorg heeft geformuleerd.

3. De Zorgaanbieder maakt binnen 24 uur na aanvraag van de medisch specialist een start met de levering van de zorg, tenzij de

verzekerde instemt met een andere oplossing.

4. De Zorgaanbieder is 7 dagen per week en 24 uur per dag telefonisch bereikbaar en beschikbaar zonder tussenkomst van een

antwoordapparaat.

5. De Zorgaanbieder is beschikbaar om deze zorg gedurende het hele jaar, 7 dagen per week en gedurende 24 uur per dag te leveren op

geplande en ongeplande tijden. De Zorgaanbieder garandeert voor zorgvragen van verzekerden die hij reeds in behandeling heeft

genomen een responstijd van maximaal 60 minuten.

6. De zorgaanbieder garandeert de kwaliteit van de geleverde zorg. Degene die de handelingen uitvoert is bevoegd en bekwaam in deze

hoog complexe zorg en voert deze voldoende frequent (dagelijks) uit. Dit alles conform de wet BIG.

7. De Zorgaanbieder kan desgevraagd een verklaring overleggen dat de vakbekwaamheid van haar medewerkers wordt onderhouden en

daartoe wordt deelgenomen aan deskundigheid bevorderende activiteiten.

8. De Zorgaanbieder werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk

en/of internationaal erkend is en gepaard gaat met een jaarlijkse, onafhankelijke toetsing (externe audit) welke aan de Zorgverzekeraar

ter beschikking wordt gesteld.

9. De Zorgaanbieder zorgt voor een goede overdracht van zorg tussen ziekenhuizen en de Zorgaanbieder en heeft daartoe protocollaire

afspraken met ziekenhuizen die hoog complexe zorg voorschrijven.

10. De Zorgaanbieder c.q. zorgverlener neemt contact op met de behandelend medisch specialist wanneer er vragen en/of complicaties

zijn.

11.De Zorgaanbieder werkt mee aan het opzetten en in standhouden alsmede het gebruik van een elektronisch patiëntendossier.
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Artikel 4:  Declaratie

De zorgaanbieder declareert de geleverde zorg, mits voldaan is aan de bij de prestaties betreffende voorwaarden, op de prestatiecode

gespecialiseerde verpleging tegen het hieronder vermelde tarief.

  

Artikel 5:  Zorgkostenplafond 2018

De gedeclareerde bedragen maken onderdeel uit van het Zorgkostenplafond Wijkverpleging 2018.

  

Artikel 6:  Tarief 2018

  

Prestatie-code Omschrijving Declaratie-eenheid Tarief

1004 Gespecialiseerde verpleging Per 5 minuten € Tarief_1004

 

Artikel 7:  Beëindiging

Dit addendum en de hierbij behorende bijlage 1 zijn onlosmakelijk verbonden met de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018. Indien deze

zorgovereenkomst tussentijds eindigt dan eindigt op dezelfde datum dit addendum.

  

Artikel 8:  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 R Manders

Directeur Zorginkoop 30000000105266

 (naam en VECOZO certificaatnummer)

 Overeenkomst geaccepteerd op: 25-08-2017 13:14

 

 

Coöperatie VGZ - Addendum Oude MSVT Hoog Complexe Zorg 2018 Pagina 3 van 5



Bijlage I: Formulier Indicatie MSVT

(verpleging in de thuissituatie onder verantwoordelijkheid van de medisch specialist)

 

 

 Naam ziekenhuis………………………..……..…….. AGB code………………

Gegevens/ sticker patiënt/cliënt: en uitvoerend thuiszorgorganisatie Datum 1ste aanvraag:………………………...…..………

Naam:…………..................................................................... geslacht: M / V Zorgverzekeraar………...…….….....…….…..…………

Voorletters:……..…geboortedatum…….......Telefoonnummer:…………….……… nummer verzekering…………..……….......………...…

Adres:………...........................................................huisnummer.................. BSN:……………….....……......................................

Postcode:………..…...………..…Woonplaats:………..……….…....................... Thuiszorgorganisatie:……..……….........………..……..

Criterium: Onderstaande uit te voeren handelingen vallen alleen onder MSVT wanneer de uitvoering onder

verantwoordelijkheid van de medisch specialist valt.

Hoogcomplex Infuustechnologie, toedienen medicatie/vocht/bloed

√ nr  normtijd Afwijkende

tijd

 1 inzetten/starten medicatietoediening via een pomp (morfine, dormicum) 60  

 2 het toedienen of aansluiten van intraveneuze medicatie 30  

 3 toedienen te prepareren medicatie via rechtstreekse intraveneuze injectie of via een

lopend infuus

20  

 4 inbrengen perifere catheter 30  

 5 aanwezigheid gedurende de toediening van medicatie, bv antibiotica of chemo en

aansluiten en afkoppelen

60-180  

 6 aansluiten en afkoppelen elastomeerpomp/infuuspomp 45  

 7 aanprikken PAC of aankoppelen CVC of PICC tbv toedienen van medicatie / vocht 30  

 8 afsluiten medicatie en of flushen, plaatsen van slot (heparineslot/ NaCl slot) bij CVC,

PICC of PAC en verwijderen grippernaald bij een PAC

30  

 9 verzorging insteek/uittrede plaats PAC, CVC, PICC of perifeerinfuus 30  

 10 TPV aan en of afkoppelen 30  

 11 intrathecaal medicatie toediening / wissel bacteriefilter 60  

 12 oplossen / bereiden medicatie 30  

 13a bloedtransfusie voorbereiding 60  

 13b aanwezigheid bij inloop bloedtransfusie per zak 60-180  

 13c afsluiten en materiaal retour lab 60  

Hoogcomplex Overige verpleegkundige handelingen

 14 uitzuigen trachea, mond/keelholte 20  

 15 verwisselen van de buitencanule 30  

 16 drainage maag/ thorax 20  

 17 peritoneaal dialyse ?  

     

     

Indien extra tijd geïndiceerd boven normtijd, toelichting reden:
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Aantal zorgmomenten …………………..X per □ dag       /  □ week  /  □ anders nl…………..................…………

startdatum…………………...........….…………………………..… (verwachte) einddatum:……….............……………………………

Indien verwachte einddatum niet is te stellen, is verwachte einddatum gelijk aan de maximale termijn van 3 maanden.

In uitzonderingsgevallen kan gebruik worden gemaakt van een indicatie voor maximaal 6 of 12 maanden. Zie hiervoor de bijgevoegde

handleiding indicatie MSVT. De uitzonderingssituatie dient onderbouwd te zijn in het overdrachtsformulier zorg en/ of uitvoeringsverzoek 

(wat van toepassing is) en kort toegelicht op dit indicatieformulier.

Indicatiestelling:  6 / 12 maanden na startdatum, reden: ………………………………………………………………………………….............

……..……………………………………………………………………………………………………………………………..........………………….

Bereikbaarheid ziekenhuis  (Tel:)…………........………….……  

Specialist (Tel:)………...............................………….…… □  zie het uitvoeringsverzoek

Identificatie:  

Afdeling/specialisme…….............…….…………….……..………… AGB code:………………………………………...................……

Naam specialist……………..….…………….………….………..…. Handtekening……………........….....………….………….………

Indien van toepassing Indien van toepassing

Datum 1ste verlenging………….……… Datum 2e verlenging………….………

(herziene  verwachte)  einddatum  ……………..……… (max 3mnd)

 

(herziene  verwachte)  einddatum  ……(max 3mnd)

 

Betreft uitzonderingssituatie, daarom verlenging Betreft uitzonderingssituatie, daarom verlenging

□ max 6 mnd  /  □ max 12 mnd na vervaldatum 1e aanvraag : reden □ max 6 mnd  /  □ max 12 mnd na vervaldatum 1e aanvraag: reden

…..………………………………………………………………………….. …..……………………………………………………….........…

…..…………………………………………………………….....………… …..……………………………………………………….........…

  

Handtekening:………………………………..………………………….. Handtekening:……....................…………………………..…
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