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Addendum bij de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2021 
Regionale Beschikbaarheidsfunctie voor On-planbare Zorg 

 
De ondergetekenden: 

 
A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar NV 

IZA Zorgverzekeraar NV 
N.V. Zorgverzekeraar UMC 
N.V. Univé Zorg 
   

 Correspondentieadres:  VGZ  
Contractmanagement 

  Postbus 445 
  5600 AK EINDHOVEN 

 
 Verder aangeduid als 

‘de Zorgverzekeraar’; 
 
En 
 

 

B De Zorgaanbieder: 
Naam instelling:  

Adres: 

Postcode/Plaats: 

AGB-code instelling:  

KvK.nr.:     

IBAN: 

 

   
   
  
Verder aangeduid als 
‘de Zorgaanbieder’; 
 
Gezamenlijk aangeduid als ‘partijen’. 

 

 
Overwegende dat: 
- tussen Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2021 is 

afgesloten; 
- de voorzieningen die nodig zijn om regionaal uitvoering te kunnen geven aan de ongeplande 

zorgtaak in de regio niet kunnen worden bekostigd vanuit het experiment” Integraal tarief 
Wijkverpleging”; 

- deze ongeplande zorgtaak deels ook bestaat uit infrastructurele en personele voorzieningen om 
de bereikbaarheid en/of beschikbaarheid buiten de afgesproken vaste tijden om, in de 
nachtelijke uren tussen 22.00 uur en 7.00 uur, te kunnen waarborgen;  

- de Zorgverzekeraar deze voorzieningen vanuit efficiency overwegingen inkoopt bij slechts één 
partij per regio; 

- Zorgaanbieder en Zorgverzekeraar voornoemde zorgovereenkomst willen uitbreiden op de 
wijze zoals in onderhavig addendum uiteengezet.  
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Verklaren in aanvulling op de bestaande Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2021 het volgende te 
zijn overeengekomen: 
 
Artikel 1.   Zorglevering 
1. In aanvulling op de reguliere wijkverpleging die de Zorgaanbieder verleent aan verzekerden van 

de Zorgverzekeraar op grond van de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2021, levert de 
Zorgaanbieder tevens de infrastructurele en personele voorzieningen die nodig zijn om de 
“Regionale Beschikbaarheidsfunctie voor On-planbare Zorg” (hierna: Beschikbaarheidsfunctie) 
in haar regio te kunnen waarborgen. 

2. Deze Beschikbaarheidsfunctie vervult de Zorgaanbieder in de regio voor alle verzekerden van de 
Zorgverzekeraar die in aanmerking komen voor on-planbare zorg. 

 
Artikel 2.   Declaratie 
1. De direct aan verzekerden toewijsbare uren Oproepbare Verpleging en Oproepbare Verzorging 

worden door de Zorgaanbieder onder de prestatie Experiment: Integraal tarief Wijkverpleging 
bij de Zorgverzekeraar in rekening gebracht op basis van de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 
2021. 

2. Voor de Beschikbaarheidsfunctie is de Zorgaanbieder gerechtigd tweemaal per jaar de helft van 
het in artikel 3 overeengekomen lumpsum bedrag te declareren bij de Zorgverzekeraar op basis 
van dit addendum.  

3. In afwijking van het bepaalde in de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2021, wordt de declaratie 
van dit lumpsum bedrag niet ingediend via het Elektronisch Declaratieportaal van VECOZO, maar 
middels een factuur. Deze facturen dienen in de maanden juni en december 2021 door de 
Zorgaanbieder te worden aangeleverd.  

 
Artikel 3.  Prestatie en tarief 
Deze zorg wordt gedeclareerd onder de Prestatie Regionale Beschikbaarheidsfunctie  
On-planbare Zorg.  
 
Het lumpsum bedrag bedraagt voor het jaar 2021            € 
 
Dit bedrag maakt onderdeel uit van het tussen partijen overeengekomen zorgkostenplafond 
Wijkverpleging 2021 en is inclusief eventueel verschuldigde BTW. 
 
 
Artikel 4.   Beëindiging 
Dit addendum is onlosmakelijk verbonden aan de Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2021. Indien de 
geldende Zorgovereenkomst Wijkverpleging 2021 tussentijds eindigt dan eindigt op dezelfde datum 
dit addendum. 
 
Artikel 5.  Looptijd 
De looptijd van dit addendum is 12 maanden, te weten, van 1 januari 2021 tot en met  
31 december 2021. 
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Aldus overeengekomen tussen partijen  
Opgemaakt te Eindhoven, d.d. datum en tijdstempel 
 
 
 
De Zorgverzekeraar                                             De Zorgaanbieder 
 
 
 
 
Annemieke van Hees                                            (naam en VECOZO certificaatnummer) 
Manager Zorginkoop Integrale Zorg            Overeenkomst Opgesteld op: 
 


