De nieuwe zorgaanbieder dient de volgende bescheiden te overleggen:
1.
2.
3.

4.
5.

6.
7.

8.

Een ondertekende kopie van de Bestuursverklaring (bijlage in PDF).
Een kopie van de inschrijving bij de Kamer van Koophandel, niet ouder dan 12 maanden.
De AGB code waar de zorgaanbieder mee wil gaan werken (AGB-code contractant = AGBcode uitvoerder = AGB-code declarant). Aan de AGB-code van de zorgaanbieder is in het
register minimaal één AGB-code van een HBO-verpleegkundige gekoppeld.
Een Verklaring omtrent het gedrag voor Rechtspersonen (VOG-RP).
Een formatieplaatsenplan (FPP): een overzicht van het aantal gekwalificeerde
uitvoerend medewerkers inclusief het opleidingsniveau van die medewerkers. Minimaal
dient u te beschikken over een HBO-opgeleide verpleegkundige in loondienst voor het
stellen van de indicaties en het coördineren van zorg.
De naam en de (persoonlijke) AGB code van de HBO-opgeleide verpleegkundige in
loondienst
Een (geanonimiseerd) voorbeeld van een zorgplan van een cliënt die bij u in zorg is. Het
zorgplan dient te bevatten: de verpleegkundige diagnose, een beknopte beschrijving van
de beperkingen van het clientsysteem, de in te zetten zorg en de duur en omvang
daarvan.
Een opgave van contactgegevens zijnde naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres
van de medewerker met wie wij in dit kader eventueel contact kunnen opnemen.

Aanlevering van bovengenoemde stukken dient digitaal te gebeuren via het e-mailadres
inkoopsupport@vrzzorginkoop.nl ter attentie van Zorginkoop Wijkverpleging. Onvolledige
inschrijvingen worden terzijde gelegd.
Indien de inschrijving als voldoende wordt beoordeeld (deze beoordeling is geheel aan Zorg en
Zekerheid en staat niet open voor beroep) zal aan de zorgverzekeraars ONVZ en Eno worden
geadviseerd in te stemmen met het aangaan van een overeenkomst. ONVZ en Eno behouden het
recht voor niet in te stemmen met het advies: in dat geval komt er geen overeenkomst tot stand.
Indien de aangeleverde informatie vragen oproept kan de zorgaanbieder worden uitgenodigd voor
een gesprek.
Tot slot uw aandacht voor de volgende – niet onderhandelbare - aspecten en voorwaarden:
-

-

De zorgverzekeraar controleert of de zorgaanbieder niet gemeld staat bij fraudemeldpunten
van (zorg)verzekeraars en of er geen actueel onderzoek gaande i.v.m. vermoedens van
fraude is. Indien dit wel het geval is wordt de inschrijving terzijde gelegd.
De zorgaanbieder levert de zorg grotendeels met medewerkers van de eigen organisatie: er
wordt tot een maximum van 35 % gebruik gemaakt van onderlinge dienstverlening.
Het contract wordt uitsluitend via het Zorginkoopportaal van VECOZO gesloten: nieuwe
zorgaanbieders dienen derhalve te beschikken over de juiste VECOZO certificaten.
Met nieuwe zorgaanbieders wordt een afspraak gemaakt voor een integraal tarief: dit tarief
bedraagt € 52,11 per uur en € 4,34 per 5 minuten.
De ingangsdatum van de zorgovereenkomst is de eerste van de maand volgend op de
goedkeurende beoordeling van de inschrijving. Er worden beslist géén zorgovereenkomsten
met terugwerkende kracht aangegaan om complexe trajecten met creditering van eerder
aangeleverde declaraties te voorkomen.

-

Onderdeel van de zorgovereenkomst is de verplichting tot het via de declaratie aanleveren
van doelgroepen volgens de daartoe landelijk gemaakte afspraken.

