<<Naam praktijk>>
<<correspondentieadres>>
<<postcode en plaats>>

Datum:
Uw kenmerk:
Behandeld door:
Afdeling:
Telefoon:

M. van Dam
Zorgteam Cure
(071) 5 825 823

Onderwerp: Zorgovereenkomst oefentherapie 2011
Geachte heer/mevrouw,
Hierbij bieden wij u de Zorgovereenkomst aan voor het jaar 2011. Graag werken wij het
komende jaar met u samen. Zorg en Zekerheid hecht grote waarde aan een goede relatie
met u als zorgaanbieder. Op deze manier stellen wij u in staat de geleverde zorg
eenvoudig en rechtstreeks te declareren. Daarnaast is het voor ons als zorgverzekeraar
een middel om de kwaliteit van de zorg voor onze verzekerden te bewaken en deze zorg
zo toegankelijk mogelijk te maken.
De belangrijkste wijzigingen in de overeenkomst
• Vanaf dit jaar zal op praktijkniveau in plaats van op individueel niveau
gecontracteerd worden.
• In de overeenkomst wordt verwezen naar de algemene inkoopvoorwaarden die u in
2010 eenmalig heeft ontvangen. Deze kunt u op onze website terugvinden.
• Er wordt een hernieuwde maximering van de aanvullende verzekeringen ingevoerd,
hierbij is geen uitbreiding via een machtigingsverzoek mogelijk:
o AV-Basis, AV-Standaard,
AV-Sure en AV-GeZZin Compact
: maximaal 12 zittingen
o AV-Top, AV-GeZZin en AV-Plus
: maximaal 18 zittingen
o AV-Totaal
: maximaal 24 zittingen
• De meldingsprocedure komt hiermee te vervallen.
• Bij groepstherapie geldt voor alle programma’s een maximale duur van 24
behandelingen gecombineerd met een intake en een evaluatie (zie artikel 6 in de
overeenkomst).
De bijlagen
• Bijlage 1: wanneer er sprake is van een maatschap, kunt u met behulp van deze
bijlage aangeven namens welke maten in de praktijk u de overeenkomst
ondertekent. Alle maten dienen deze machtiging te ondertekenen. Indien er in de
loop van de contractduur een maat bij de praktijk aansluit dient u hiervoor een
nieuw machtigingsformulier te sturen aan Zorg en Zekerheid. Dit formulier vindt u
op onze website.

•

Bijlage 2: hierin vindt u informatie over de tarieven van 2011.

Contractering
Wij verzoeken u vriendelijk om onder deel I van de overeenkomst de naam van de
vertegenwoordiger in te vullen en door de vertegenwoordiger te laten tekenen. Wij
verzoeken u één ondertekend exemplaar van deel I van de overeenkomst aan ons te
retourneren binnen 14 dagen na dagtekening van deze brief. Het aanbod van deze
overeenkomst heeft een geldigheid van 3 maanden.
Daarnaast verzoeken wij u, indien van toepassing, bijlage 1 (machtiging voor
maatschappen) in te vullen, te ondertekenen en samen met de ondertekende
overeenkomst terug te sturen.
Uw declaraties kunnen verwerkt worden wanneer Zorg en Zekerheid een ondertekende
overeenkomst in bezit heeft, indien van toepassing voorzien van een volledig ingevuld en
ondertekend machtigingsformulier.
De naam- en adresgegevens in de overeenkomst zijn automatisch ingelezen op basis van
de gegevens zoals geregistreerd bij Vektis. Wanneer de naam- en adresgegevens niet juist
zijn, raden wij u aan eventuele wijzigingen door te geven aan Vektis.
De bankgegevens van de praktijk staan indien bekend afgedrukt op de overeenkomst. Wij
verzoeken u vriendelijk goed na te kijken of de door ons afgedrukte betaalrekening klopt en
eventuele wijzigingen met behulp van het bijgevoegde mutatieformulier aan ons door te
geven. Wij vragen u met klem om niet te schrijven in de overeenkomst, omdat wijzigingen
deze ongeldig maken. U dient op de AGB-code van de praktijk te declareren, omdat de
overeenkomst namens de hele praktijk wordt afgesloten. Wanneer er geen betaalrekening
bij ons bekend is kunnen uw declaraties niet door ons verwerkt worden.
Indien een contract wordt opgesteld voor een contractant met een AGB-code beginnend
met 17 dan is uitbetaling alleen mogelijk op de betreffende praktijkcode met de
zorgverlener als uitvoerder. Op een 17 nummer kan niet gedeclareerd worden.
Mocht u nog vragen hebben over de inhoud van de overeenkomst dan kunt u contact met
een van onze afdelingen opnemen.
Contractbeheer : (071) 5 825 823 of paramedisch@zorgenzekerheid.nl.
Beleid
: (071) 5 825 081 of paramedisch@zorgenzekerheid.nl.
Declaraties
: (071) 5 825 848 of declaraties@zorgenzekerheid.nl.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende hebben geïnformeerd en hopen op een
plezierige samenwerking in 2011.
Met vriendelijke groeten,

Drs J.J. Maat,
Zorginkoper Paramedie
Bijlagen:
Overeenkomst in tweevoud
Bijlage 1, Machtiging voor maatschappen
Bijlage 2, Tarieven oefentherapeutische zorg
Mutatieformulier, AGB Kaart en Antwoordenveloppe

