Vecozo vragenlijst: aan te leveren aantallen en documenten
Gedurende de vragenlijst wordt u gevraagd om een aantal documenten te uploaden en
aantallen in te voeren, daar waar van toepassing. Zorg ervoor dat u deze bij de hand heeft
voordat u start met het invullen van de vragenlijst. Het betreft de volgende documenten en
aantallen (in de volgorde waarin u ze tegen kunt komen in de vragenlijst):
Basis overeenkomst
 Aantal ingeschreven patiënten
Contractmodule Service & Bereikbaarheid
 Aantal uur ochtend- of avondspreekuur dat er in totaal door de huisarts gehouden
wordt per gemiddelde week;
 Aantal uur tijdens dit ochtend- of avondspreekuur dat de assistente beschikbaar is
voor behandelingen etc.;
 Aantal uur dat de praktijk volledig telefonisch bereikbaar is op een gemiddelde
werkdag.
Contractmodule POH-S
 Aantal patiënten, met de huisarts als hoofdbehandelaar, dat chronische zorg van uw
POH-S ontvangt per patiëntengroep: DM2, VVR, HVZ, COPD, Astma;
 Aantal uur per week dat u de POH-S daadwerkelijk inzet;
 Diploma van de POH-S;
 Arbeidsovereenkomsten met de POH-S.
Contractmodule POH-GCO
 Aantal op naam ingeschreven patiënten van 75 jaar of ouder;
 Aantal uur per week dat u de POH-GCO daadwerkelijk inzet;
 Diploma van de POH-GCO;
 Arbeidsovereenkomsten met de POH-GCO.
Contractmodule POH-GGZ
 Aantal uur per week dat u de POH-GGZ daadwerkelijk inzet;
 Diploma van de POH-GGZ;
 Arbeidsovereenkomsten met de POH-GGZ.
Contractmodule M&I verrichtingen
 Relevant certificaat ten behoeve van de prestatie spleetlamponderzoek;
 Bewijs van registratie in het CHBB-register Kaderhuisarts Palliatieve zorg, en/of
bewijs van lidmaatschap van uw verpleegkundig specialist bij V&VN Palliatieve Zorg;
 Bewijs van registratie bij de Vereniging van Huisarts-Echografisten en/of het CHBBregister Echografie.
Contractmodule Stoppen Met Roken
 Bewijs van registratie in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken.
Contractmodule Overige S3-afspraken
 Bewijs van deelname aan het NHG accreditatietraject (bijvoorbeeld een nota).
In het kader van privacy is het toegestaan om de te uploaden documenten geanonimiseerd
aan te leveren.

Aanvragen certificaat en authorisatie Zorginkoopportaal
Om gebruik te maken van het Zorginkoopportaal en zodoende een overeenkomst te kunnen
ontvangen, dient uw praktijk over de juiste autorisaties te beschikken. Als dit nog niet het
geval is, vragen wij u om dit zo snel mogelijk te regelen.
Allereerst dient uw organisatie aangesloten te zijn bij Vecozo. Daarnaast dient u toegang te
hebben tot de Uitvraag- en Contracteermodule van het Zorginkoopportaal. Hierdoor kan uw
tekenbevoegde gebruiker het contract van Zorg en Zekerheid inzien en beoordelen.
Voor toegang tot de modules van het Zorginkoopportaal is een geldig persoonlijk certificaat
nodig dat voorzien is van de juiste autorisaties. Controleer of de tekenbevoegde gebruiker(s)
van uw organisatie hierover beschikt. Is dit niet het geval? Vraag dan meteen het certificaat
en/of de autorisaties aan:
•
Log (de contactpersoon voor Vecozo) in op de website van Vecozo.
•
Ga naar https://www.vecozo.nl/aanvragen-en-wijzigen/ en selecteer ‘Aanvragen en
wijzigen voor zorgaanbieders’ en vul het online formulier Zorginkoopportaal in.
•
Vraag autorisaties aan voor de Uitvraag- en Contracteermodule.
Controleer in het AGB-register bij de AGB-code(s) of de gegevens nog actueel zijn. Is dat
niet zo? Geef dan de juiste gegevens door. Dit is belangrijk omdat deze gegevens bij het
opmaken van het contract gebruikt worden.
Heeft u vragen? Neem dan contact op met de afdeling Support en Administratie van Vecozo:
https://www.vecozo.nl/over-ons/contact

Presentatie huisartsenbijeenkomst op website Zorg en Zekerheid
U kunt de presentatie zoals gegeven tijdens de huisartsenbijeenkomsten binnenkort
terugvinden op www.zorgenzekerheid.nl/huisartsen onder de knop ‘Contractinformatie
raadplegen’.
Het gedeelte van de presentatie met de screenshots van het Vecozo Zorginkoopportaal staat
hier reeds gepubliceerd.
Op deze website treft u ook de bijlagen bij onze overeenkomst.

