
 

Addendum bij de Zorgovereenkomst

Wijkverpleging 2018

Beeldschermzorg en Farmaceutische telezorg

 

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: 123456790

IBAN nummer: NL10INGB1234567891

 

Verder aangeduid als

‘de Zorgaanbieder’;

 

Overwegende dat:

tussen Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018 is afgesloten;

dat Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar voornoemde zorg overeenkomst willen uitbreiden op de wijze zoals in onderhavig addendum

uiteengezet;

 

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



Artikel 1:  Definities

1. Beeldschermcommunicatie: (zorg op afstand)

een vorm van zorg op afstand waarbij het patiëntcontact gericht is op het op afstand leveren van geïndiceerde zorg.

2. Farmaceutische telezorg:

het op afstand begeleiden van patiënten bij het gebruik van medicatie. Een dispenser die via een internetportaal is aangesloten op een

centrale computer reikt op het juiste moment de medicatie aan en opent automatisch de verpakking voor de patiënt. De zorgaanbieder

krijgt een signaal als de medicatie niet uit de dispenser wordt genomen. Op dat moment kan alsnog hulp worden verleend door de

patiënt te bellen of te bezoeken.

  

Artikel 2:  Declaratie

1. Beeldschermcommunicatie

Naast de bekostiging van de directe zorgcontacttijd via de afgesproken integrale prestatie in de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018

kan de Zorgaanbieder voor beeldschermcommunicatie een vergoeding declareren. Per aangesloten patiënt die via

beeldschermcommunicatie geïndiceerde zorg op afstand geleverd krijgt, kan aanvullend binnen de indicatie maximaal 240 minuten per

maand (ofwel 4 uur) op de prestatie en tegen het tarief worden gedeclareerd zoals aangegeven in artikel 3 van dit addendum.

2. Farmaceutische telezorg

Naast de bekostiging van de directe zorgcontacttijd via de afgesproken integrale prestatie in de Zorgovereenkomst Wijkverpleging  2018

kan de Zorgaanbieder voor farmaceutische telezorg een vergoeding declareren. Per aangesloten patiënt die (onderdelen van) de

persoonlijke verzorging in de vorm van farmaceutische telezorg geleverd krijgt,  kan aanvullend binnen de indicatie maximaal 150

minuten per maand (ofwel 2 uur en 30 minuten) op de prestatie en tegen het tarief worden gedeclareerd zoals aangegeven in artikel 3

van dit addendum.

  

Artikel 3:  Tarieven

  

Prestatie-code Omschrijving Declaratie-eenheid Tarief

1017 Persoonlijke Verzorging Beeldschermcommunicatie Per 5 minuten € 3,25

1018 Verpleging Beeldschermcommunicatie € 4,25

1019 Persoonlijke Verzorging Farmaceutische Telezorg € 3,25

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

 

Artikel 4:  Beëindiging

Dit addendum is onlosmakelijk verbonden met de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2018. Indien deze zorgovereenkomst tussentijds

eindigt dan eindigt op dezelfde datum dit addendum.

  

Artikel 5:  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
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