Aan de branche‐ en beroepsorganisaties in het zorgveld
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Datum
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Nadere informatie continuïteitsbijdrage
mei
B‐ ‐

Geachte dames en heren,
Zaterdag mei hebben wij u geïnformeerd over de continuïteitsbijdrage‐regeling die vanaf aanstaande
vrijdag mei (met terugwerkende kracht tot maart) open staat voor zorgaanbieders. Deze brief bevat
nadere informatie; wij verzoeken u deze wederom met uw achterban te delen.
Doelgroep
De regeling is bedoeld voor zorgaanbieders die zorg verlenen die op dit moment valt onder de
basisverzekering of de aanvullende zorgverzekering. Zij geldt voor vrijwel alle zorgaanbieders die een
jaarlijkse omzet hebben lager dan miljoen euro. In de bijlage bij deze brief (en op
https://zn.nl/corona/documenten/continuiteitsbijdrage vindt u een overzicht van de specifieke zorgsoorten
die onder deze regeling vallen en de percentages die in de regeling gehanteerd worden. Met
zorgaanbieders met een omzet van meer dan miljoen euro en enkele andere aangeduide
zorgaanbieders worden meer specifieke afspraken gemaakt. Ook voor zorgaanbieders die werkzaam zijn
in de geestelijke gezondheidszorg wordt een aangepaste regeling getroffen.
Fasering
Om de uitvoering hanteerbaar te houden kiezen wij, evenals bij de vooruitbetaling, ook bij deze regeling
voor een gefaseerde openstelling:
‐ Vanaf 15 mei: fysiotherapie;
‐ Vanaf 18 mei: mondzorg, eerstelijns laboratoria, kraamzorg, oefentherapie, ergotherapie,
wijkverpleging, zittend ziekenvervoer en zelfstandige behandelcentra in de medisch
specialistische zorg;
‐ Vanaf 20 mei: alle overige zorgaanbieders die onder de regeling vallen.
Het aanvragen van een continuïteitsbijdrage loopt via VECOZO. Zorgaanbieders die nog niet zijn
aangesloten bij VECOZO en een beroep op de regeling willen doen, wordt geadviseerd de aanmelding zo
snel mogelijk te regelen via www.vecozo.nl/diensten/aanmelden. Zo wordt bij het aanvragen van de
continuïteitsbijdrage extra doorlooptijd voor de aansluiting voorkomen.
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Vragen
Na de berichtgeving van begin mei hebben wij veel vragen gekregen, zowel van brancheorganisaties als
van individuele zorgaanbieders. Wij doen ons best alle vragen zo goed en snel mogelijk te beantwoorden,
maar vragen er begrip voor dat dat soms meer tijd kost dan u en ons lief is. In een nieuwe lijst van
veelgestelde vragen en antwoorden (https://zn.nl/corona/q‐en‐a‐regeling‐continuiteitsbijdrage) op onze
website hebben wij de meest voorkomende algemene vragen beantwoord. Wij zullen dit overzicht de
komende periode steeds aanvullen en actualiseren. Vanaf aanstaande vrijdag mei vindt u daar ook de
diverse juridische documenten voor de continuïteitsbijdrage‐regeling.
Als brancheorganisatie van zorgverzekeraars zijn wij niet toegerust om vragen van individuele
zorgaanbieders persoonlijk te beantwoorden. Wij verzoeken u daarom de belangrijkste vragen die in uw
achterban leven te inventariseren en gebundeld bij ons aan te leveren (via communicatie@zn.nl), zodat wij
in overleg met u kunnen bezien hoe we uw achterban het beste van de gevraagde informatie kunnen
voorzien. Met vragen over het aanvraagproces van de continuïteitsbijdrage kunnen zorgaanbieders
terecht op de website van VECOZO. Voor alle vragen over de afhandeling (zoals toewijzing/afwijzing) van
aanvragen kunnen zij contact opnemen met de zorgverzekeraar(s).
Ten slotte
Wij begrijpen dat zorgaanbieders hebben uitgezien naar deze regeling en na hun aanvraag een snelle
eerste betaling van de bijdrage verwachten. Samen met onze collega’s van VECOZO en Vektis doen
zorgverzekeraars er alles aan om te zorgen voor een spoedige afhandeling van alle aanvragen en snelle
uitbetaling van de bijdragen.
Met vriendelijk groet,

Mevrouw P.H. van Holst‐Wormser
Algemeen Directeur

Bijlage

pagina van

