DE CONTINUÏTEITSBIJDRAGE-REGELING
WAT IS HET?
Met de continuïteitsbijdrage willen zorgverzekeraars zorgaanbieders ﬁnancieel helpen als
zij inkomsten mislopen tijdens de coronacrisis. Met de bijdrage kunnen zorgaanbieders hun
doorlopende kosten blijven betalen, zoals personeelskosten, huur en het loon van de
praktijkhouder. De regeling geldt met terugwerkende kracht van 1 maart t/m 30 juni 2020.

WIE KAN DE BIJDRAGE AANVRAGEN?
De continuïteitsbijdrage is bedoeld voor zorgaanbieders (met of zonder zorgcontract) die zorg
verlenen die op dit moment valt onder de basisverzekering of de aanvullende verzekering.
De regeling geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders met een jaaromzet tot 10 miljoen euro.
Op https://www.zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage
zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage kunt u vinden om welke
zorgaanbieders het precies gaat.

AAN WELKE VOORWAARDEN MOET IK VOLDOEN?
Een belangrijke voorwaarde is dat u tot de doelgroep behoort en dat u zorg levert die valt
onder de basis- of de aanvullende zorgverzekering. De precieze voorwaarden kunt u vanaf
15 mei vinden op zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage.

https://www.zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage

WANNEER KAN IK DE BIJDRAGE AANVRAGEN?
Zorgaanbieders kunnen vanaf vrijdag 15 mei een continuïteitsbijdrage aanvragen.
Dit zal gefaseerd gebeuren. De fasering is als volgt:
• vanaf 15 mei: fysiotherapie
• vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie,
wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch
specialistische zorg
• vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen

HOE KAN IK DE CONTINUÏTEITSBIJDRAGE AANVRAGEN?
Dat kan via de Uitvraagmodule in het Zorginkoopportaal van VECOZO, op de AGB-code van
de onderneming. Hiervoor heeft u het volgende nodig:
• een aansluiting bij VECOZO
• een persoonlijk certiﬁcaat van VECOZO
Let op! Wilt u de continuïteitsbijdrage aanvragen, maar bent u nog niet
aangesloten bij VECOZO? Regel uw aanmelding dan zo snel mogelijk via
vecozo.nl/diensten/aanmelden,
https://www.vecozo.nl/diensten/aanmelden want aanmelden kost extra doorlooptijd.

WAAR KAN IK MET VRAGEN TERECHT?

?

• Heeft u een vraag over de inhoud van de continuïteitsbijdrage-regeling?
Kijk dan op https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage
zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage.
• Heeft u een vraag over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage? Kijk dan op https://www.vecozo.nl/regeling/continuiteitsbijdrage
vecozo.nl/regeling/continuiteitsbijdrage.
• Heeft u een vraag over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing)
van aanvragen? Kijk dan op de website van uw zorgverzekeraar(s).

Zorgverzekeraars Nederland en VECOZO | mei 2020

