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Beste praktijkhouder en/of
praktijkvertegenwoordiger,
De afgelopen periode heb je regelmatig een nieuwsbrief
ontvangen waarin wij een onderdeel belichten waarop het
programmabureau Plusprogramma monitort. In deze zesde
editie informeren we je over de aanmeldronde voor
Plusovereenkomst ZKA 2020.
Begin april zijn de inkoopvoorwaarden fysiotherapie 2020 van
Zilveren Kruis gepubliceerd. Hierin staan ook de voorwaarden
voor de Plusovereenkomst fysiotherapie 2020. Om als praktijk
voor een Plusovereenkomst 2020 in aanmerking te komen
organiseren we – net als in 2018 – weer een aanmeldronde.
Praktijken moeten zich voor 1 juli 2019 hiervoor aanmelden.

Wanneer kan ik mijn praktijk
aanmelden?
Zoals het er nu uitziet, start de aanmeldronde dit jaar eind
mei/begin juni. Op korte termijn ontvang je via onze
nieuwsbrief meer informatie over de exacte planning en de te
volgen procedure. Deze informatie kun je dan ook teruglezen
op de website van het Plusprogramma.

Wat zijn de normen om in aanmerking
te komen voor een ZKA
Plusovereenkomst 2020?
Momenteel vindt vanuit het KNGF afstemming plaats over de
inhoudelijke invulling van de aanmeldronde. Oftewel: we
vertalen de inkoopvoorwaarden naar criteria voor het
Plusprogramma 2020.

Ik heb al een Plusovereenkomst. Moet
ik mij dan weer aanmelden?
Ja, praktijken die in aanmerking willen komen voor een
Plusovereenkomst bij Zilveren Kruis 2020, moeten zich allemaal
opnieuw aanmelden vóór 1 juli. Dat geldt dus ook voor de huidige
deelnemers aan het Plusprogramma.

Hoe zit het nu met Menzis?
Alle praktijkhouders hebben op 17 april jl. een brief van ons
ontvangen over de aanvullende voorwaarden die Menzis stelt
om in aanmerking te komen voor een profiel 3 contract. Deze
voorwaarden komen erop neer dat een praktijk die in
aanmerking wil komen voor een profiel 3 contract,
geregistreerd moet zijn in een praktijkregister. Aan zo’n
register stelt Menzis - zonder vooroverleg met de
beroepsgroep- een aantal eisen.
Het KNGF gaat binnenkort in gesprek met het bestuur van
Menzis. We houden je op de hoogte van verdere
ontwikkelingen.

En dan nog even dit......
•

•

•

In Compass staat onder de tegel van visitatie niet langer
een intervisie-overzicht van de medewerkers. Je kunt
het laatste overzicht vinden in de ZKA-rapportage.
Zoals je al eerder kon lezen in onze nieuwsbrief krijg je
voor twee intervisiebijeenkomsten tien
accreditatiepunten. Dit hoeft niet een hele module te
zijn; het mogen ook twee intervisiebijeenkomsten van
verschillende modules zijn.
Heb je naar aanleiding van de aandachtspunten
verbeteringen of wijzigingen in het EPD aangebracht?
Vergeet dan niet nog een aanlevering te doen, zodat je
verbeteringen en wijzigingen worden meegenomen in de
eerstvolgende maandrapportage.

Vragen?
Heb je nog vragen? Aarzel dan niet om ons te mailen via
plusprogramma@kngf.nl.

Met vriendelijke groet,
Team Plusprogramma

tact en reactie
Redactie en contact
Wilt u reageren? Mail uw reactie aan plusprogramma@kngf.nl
Disclaimer: U ontvangt dit bericht omdat u een praktijkhouder bent. De
informatie in dit e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de
geadresseerde(n). Verstrekking en gebruik door anderen is niet toegestaan.
Als dit bericht u onbedoeld heeft bereikt, verzoeken wij u dit bericht te
vernietigen. Door de elektronische verzending van het bericht kunnen er
geen rechten worden ontleend aan de informatie.
De afgebeelde foto's zijn auteursrechtelijk beschermd. De foto van de
'header' is afkomstig van www.shutterstock.com.

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA

Afmelden | Disclaimer | Copyright KNGF

