Legenda

Planning Inkoop Wijkverpleging 2020

Aanmelden nieuwe zorgaanbieder
Inschrijven via Vecozo
Informatievoorziening rondom inkoopbeleid
Contractering / beoordeling inschrijvingen
Afronding contractering
Publicatie gecontracteerde zorgaanbod

Dit overzicht betreft de planning voor de inkoop van wijkverpleging van 2020, zoals expliciet aangegeven door de zorgverzekeraars, zoals bekend per 22 mei 2019. Eventuele latere aanvullingen of
wijzigingen worden niet opgenomen in dit document. Het document start met de planning vanaf week 22 (27 mei).

Week (2019)

22

23

begindatum van deze week:

27-mei

3-jun

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

10-jun

17-jun

24-jun

1-jul

8-jul

15-jul

22-jul

29-jul

5-aug

12-aug

19-aug

26-aug

2-sep

t/m 15 juni

na 15 juni
Late aanmelding nieuwe aanbieders.
Beoordeling en eventuele overeenkomst op later tijdstip

Aanmelden nieuwe
zorgaanbieders indien ingang
overeenkomst 1-1-2020

Menzis

v.a. 12 juli
Mogelijkheid tot inschrijving
tot 11 juli
Evt. publicatie aanvulling inkoopbeleid

tot 20 juli
Mogelijkheid tot stellen van

2020-2021

vragen

38

39

40

41

42

43

44

45

46

16-sep

23-sep

30-sep

7-okt

14-okt

21-okt

28-okt

4-nov

11-nov

1 nov
Afronding inkoop, ondertekening
overeenkomst via digitale tool (behoudens
nieuwe aanmeldingen na 15 juni 2019)

1 juli t/m 31 okt
Contractering

Invullen van de uitvraagmodule
kwaliteitsinformatie VECOZO voor

47

48

18-nov 25-nov

49

50

51

52

1 (2020)

2-dec

9-dec

16-dec

23-dec

30-dec

format
21 juli t/m eind okt
Beoordeling inschrijvingen. Tevens periode voor gesprekken over integraal tarief en maatwerkafspraken

t/m mei

CZ

37
9-sep
tot 11 sept
Uiterste datum aanmelding
sociale infrastructuur via

waardegedreven inkoop

12 nov
Publicatie gecontracteerde zorgaanbod
op Zorgvinder

31 okt

12 nov

Uiterste datum ondertekening van
overeenkomst

Publicatie gecontracteerde zorgaanbod
op Zorgvinder

Medio juli
Bekendmaking productievoorstellen

VGZ

15 mei t/m 15 juni

juli t/m aug

Inschrijving door middel van het indienen van een vragenlijst in
Vecozo

Beoordelen/analyseren inschrijvingen op genoemde criteria. Na het ontvangen van het aanbod (via Vecozo) heeft u een reactietermijn van 4
weken. Daarna vervalt het aanbod.

t/m 15 juni

juni t/m juli

1 aug t/m 15 okt

Mogelijkheid tot stellen van vragen

Publicatie van het addendum op het inkoopbeleid bij gewijzigde bekostiging en eventuele andere beleidswijzigingen

Inkoopgesprekken en/of administratieve afhandeling

15 okt
Uiterlijke afronding inkoop,

12 nov
Gecontracteerd aanbod wordt

ondertekening contract via

gepubliceerd op de site voor VGZ-

digitale tool

klanten

juli t/m okt
Inkoopgesprekken met aanbieders die in aanmerking komen voor een maatwerkovereenkomst

a.s.r., Ditzo, De Amersfoortse

nov
Contractering afronden

vòòr aug

sept t/m nov

1 jan 2020
Ingangsdatum
overeenkomst

Aanmelden nieuwe aanbieders

Voorstel a.s.r. aan aanbieder via Vecozo

Wijkverpleging 2020

sept t/m okt
Voorstel DSW aan zorgaanbieder met omzetplafond

nov
Contractering afronden
12 nov
Publicatie gecontracteerde partijen op

sept t/m okt
Contractering zorgaanbieders met prijsafspraak

DSW

de website
okt

Contractering zorgaanbieders met omzetplafond
2 sept
Versturen aanbiedingsmail

tot 1 juli
Indienen aanvragen nieuwe zorgaanbieders

met inlogcodes en
openstelling
Zorgverlenersportaal

Zilveren Kruis, Achmea
1 juni
Publicatie overige documenten
(zoals voorbeeldovereenkomst)

26 okt
Sluiting
zorgverlenersportaal

12 nov
uiterlijk 1 nov
Beoordeling aanvragen nieuwe aanbieders

Communicatie over de
gecontracteerde zorgaanbieders op de
Zorgzoeker van Zilveren Kruis

t/m 15 juni
Indienen eventuele bezwaren
3 juli

ZZ, ONVZ, ENO

2 sept t/m 26 okt
Zorgverlenersportaal beschikbaar

Publicatie eventueel aanvullend
zorginkoopbeleid
3 t/m 17 juli
Gelegenheid tot het stellen van vragen over het zorginkoopbeleid via

1 aug
Publicatie Q&A

2 sept t/m 1 nov
Openstelling VECOZO Zorginkoopportaal

1 nov
Sluiting VECOZO Zorginkoopportaal

12 nov
Informeren verzekerden over het
gecontracteerde zorgaanbod

het inkoopsupportteam

IptiQ, Caresq, EURCARE

vanaf medio mei

vanaf medio augustus

Aanbieding vragenlijst via VECOZO

Aanbieding overeenkomst via VECOZO

Disclamer
Dit overzicht is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Echter, Q-Consult Zorg kan op geen enkele wijze instaan voor de juistheid of volledigheid van deze informatie. Derhalve kunnen aan de inhoud van deze rapportage dan ook geen rechten worden ontleend en aanvaardt Q-Consult Zorg geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van deze rapportage.

1 nov
Uiterste tekendatum overeenkomst

medio nov
Publicatie gecontracteerde zorgaanbieders op
zorgzoeker en website

