Aan de sectoren: Zbc’s, Zittend Ziekenvervoer, Fysiotherapie,
Oefentherapie, Ergotherapie, Mondzorg, Kraamzorg,
Eerstelijns Laboratoria en Wijkverpleging

Onderwerp
Datum
Ons kenmerk

Continuïteitsbijdrage en mogelijkheid vooruitbetaling
april
B‐ ‐

Geachte dames en heren,
Met onze brief van april jl. hebben wij u geïnformeerd over de regeling voor de continuïteitsbijdrage. Deze staat in
mei (met terugwerkende kracht tot maart) open voor zorgaanbieders met en zonder zorgcontract. Wij verwachten
dat deze regeling voor het grootste deel van de zorgaanbieders voldoende en tijdige ondersteuning biedt, ook omdat
veel declaraties voor verleende zorg nog in april (versneld) worden uitbetaald.
In onze brief gaven wij ook aan dat zorgverzekeraars voor bepaalde zorgaanbieders, die al eerder in grote financiële
problemen dreigen te komen, de mogelijkheid van een vooruitbetaling bieden. Dat geldt voor zorgaanbieders in de
volgende sectoren: eerstelijns laboratoria, mondzorg, kraamzorg, fysiotherapie, oefentherapie, ergotherapie,
wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.
Met deze brief, die alleen gaat over de vooruitbetaling, richten wij ons uitsluitend tot (de branche‐ en
beroepsorganisaties van) deze zorgaanbieders. Alleen zorgaanbieders met een zorgcontract kunnen vanaf volgende
week een vooruitbetaling aanvragen bij die zorgverzekeraars waarmee zij een contract hebben. We werken
momenteel hard aan de aanvraagprocedure voor zorgaanbieders zonder zorgcontract met (bepaalde)
zorgverzekeraars. Informatie daarover volgt zo snel mogelijk.
Belangrijk: vraag alleen een vooruitbetaling aan als dat écht nodig is
De vooruitbetaling staat open voor specifiek deze sectoren, omdat wij signalen hebben gekregen dat een deel van
deze zorgaanbieders niet kan wachten op een betaling via de continuïteitsbijdrage in mei. Dat geldt echter niet voor
alle zorgaanbieders in deze sectoren.
Er wordt op dit moment met man en macht gewerkt om het aanvraagproces voor de vooruitbetaling in te richten.
Vanaf dinsdag april a.s. kunnen de aanvragen worden ingediend. De administratieve verwerking daarvan is
complex en tijdrovend. Daarom vragen wij zorgaanbieders met klem om alleen een vooruitbetaling aan te vragen als
dat echt niet anders kan. Alleen op die manier krijgen de zorgaanbieders die het écht nodig hebben op tijd hun
vooruitbetaling.
De vooruitbetaling is niet een extra bedrag dat zorgaanbieders ontvangen naast de continuïteitsbijdrage. De
vooruitbetaling is alleen een voorschot op de continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage kan in mei worden
aangevraagd. We vragen daarop te wachten als dat enigszins mogelijk is.
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Aanvragen
Zorgaanbieders met een zorgcontract kunnen een vooruitbetaling aanvragen via het Zorginkoopportaal van
VECOZO (www.vecozo.nl). Om in te loggen, is onder meer een geïnstalleerd persoonlijk VECOZO‐certificaat nodig
dat geautoriseerd is voor het Zorginkoopportaal. Zorgaanbieders die met sommige zorgverzekeraars wel en met
andere geen zorgcontract hebben, kunnen momenteel alleen een aanvraag indienen bij zorgverzekeraars met wie zij
een contract hebben.
Zorgaanbieders vragen een vooruitbetaling aan door ondertekening van een aanvullende overeenkomst die
onderdeel wordt van het bestaande contract met hun zorgverzekeraar(s). Inzet is dat in de contracteermodule van
het Zorginkoopportaal deze overeenkomst klaar staat vanaf de hieronder aangegeven data. Heeft de zorgaanbieder
de aanvullende overeenkomst ondertekend? Dan hoeft hij of zij verder niets meer te doen. VECOZO zorgt ervoor dat
de aanvraag bij de zorgverzekeraars terechtkomt waarmee u een zorgcontract heeft en die zorgverzekeraars
verwerken de aanvraag verder.
Fasering
Om de vooruitbetaling in goede banen te leiden, hebben wij een fasering aangebracht. Vanaf de volgende data staan
de aanvullende overeenkomsten klaar:
 vanaf dinsdag 14 april voor fysiotherapie;
 vanaf donderdag 16 april mondzorg;
 vanaf maandag 20 april voor de overige sectoren: kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie, wijkverpleging,
zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch specialistische zorg.
In de mondzorg, maar ook in sommige andere sectoren waarvoor de regeling vooruitbetaling open staat, werken veel
zorgaanbieders zonder zorgcontract met een zorgverzekeraar. Deze zorgaanbieders kunnen pas een vooruitbetaling
aanvragen als de aanvraagprocedure voor hen gereed is. Zoals aangegeven wordt daar hard aan gewerkt en zullen
wij hen zo spoedig mogelijk informeren.
Wij verzoeken u de informatie uit deze brief per ommegaande te delen met de zorgaanbieders in uw branche. Op
zn.nl/corona vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over de regelingen. Dit overzicht wordt regelmatig
geactualiseerd.
Ter afsluiting doen wij een dringend beroep op alle betrokkenen om met bovenstaande rekening te houden, zodat
een snelle vooruitbetaling mogelijk wordt voor degenen die het echt nodig hebben.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
Zorgverzekeraars Nederland

Petra van Holst‐Wormser
Algemeen directeur
C.c. de heer Van Koesveld, mevrouw Westgren (VWS), mevrouw Kaljouw (NZa), de heer Wijma (ZiNL),
mevrouw Van Diemen‐van Steenvoorde (IGJ) en de heer Hoekstra (DNB).
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