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Vooruitbetaling continuïteitsbijdrage wijkverpleging, eerstelijnsverblijf
en geriatrische revalidatiezorg
mei
B‐ ‐

Geachte dames en heren,
Eerder berichtten wij u dat zorgverzekeraars1 voor financiële ondersteuning van grote zorgaanbieders
tijdens de coronacrisis een specifieke continuïteitsbijdrageregeling uitwerken. Dit maakt het mogelijk om
zo goed mogelijk aan te sluiten bij de specifieke situatie van de desbetreffende instellingen. Hoofdlijn
daarbij is dat het gaat om zorgaanbieders met een omzet van meer dan miljoen euro (o.b.v. AGB‐code
ondernemer).
Deze brief is vooralsnog dus alleen gericht op de zorgaanbieders in de wijkverpleging, eerstelijnsverblijf en
geriatrische revalidatiezorg met een omzet van meer dan miljoen euro (genoemd in de bijlage). Omdat
met het uitwerken van de specifieke continuïteitsbijdrageregeling meer tijd is gemoeid, bieden wij deze
zorgaanbieders de mogelijkheid een vooruitbetaling aan te vragen.
Hoofdlijn
De vooruitbetaling kan per heden worden aangevraagd met terugwerkende kracht vanaf april
.
Doel is om deze regeling van kracht te laten zijn, voor zolang dat nodig is, tot en met augustus
.
De vooruitbetalingsregeling bestaat uit een maandelijkse vooruitbetaling tot
% van het verschil tussen
de contractwaarde en de declaraties. Onder contractwaarde verstaan wij de voor
afgesproken
plafondwaarde of aanneemsom plus de verzekerdenmutatie. Als deze informatie er niet is gaan wij uit van
.
de voorcalculatorische realisatie van p x q afspraken, dan wel (als dat er ook niet is) de declaraties

1
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Vooruitbetaling wordt maandelijks aan de zorgaanbieder uitgekeerd. Alle ingediende declaraties (zonder
onderscheid naar jaarlaag, dus zowel met betrekking tot
als
) worden met de vooruitbetaling
verrekend. De vooruitbetaling zal te zijner tijd ook worden verrekend met de nog uit te keren
continuïteitsbijdrage en vergoeding van meerkosten.
Aanvragen
De zorgaanbieder bepaalt zelf of hij een vooruitbetaling aanvraagt bij één, meerdere of alle
zorgverzekeraar(s). De administratieve afhandeling vindt zoveel mogelijk plaats op de manier die
gebruikelijk is tussen de zorgaanbieder en de zorgverzekeraar. De aanvrager dient een
vooruitbetalingsovereenkomst te tekenen. Door ondertekening wordt, tot herroeping, een beroep gedaan
op de regeling.
Wij verzoeken u deze informatie te delen met de zorgaanbieders die het betreft. Rest ons u en alle
zorgverleners wederom veel sterkte te wensen in deze zware tijd. Zorgverzekeraars hebben veel
waardering en bewondering voor ieders inzet en flexibiliteit.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groep,

Mevrouw P.H. van Holst‐Wormser
algemeen directeur

Bijlage: overzicht zorgaanbieders specifieke CB‐regeling wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, geriatrische
revalidatiezorg
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