SO en AVG per 2020 in Zorgverzekeringswet: welke stappen zijn nodig?
SO en AVG zelfstandig

SO en AVG in
instelling

Instelling Wlz

Instelling Zvw

Niet van toepassing

Nee, bestaande
aanbieders

AGB-code aanvragen

Ja (behalve als de SO/AVG Nee, zijn bestaande
al een AGB-code heeft)
aanbieders

AGB-code koppelen met een
instelling

Nee

Ja, individuele SO/AVG Niet van toepassing
moeten gekoppeld
worden met de
instelling

Ja, individuele SO/AVG
moeten gekoppeld
worden met de instelling

Vecozo-certificaat aanvragen

Ja (tenzij er al een
certificaat aanwezig is)

Ja (tenzij er al een
Niet van toepassing
certificaat aanwezig is)

Ja (tenzij er al een
certificaat aanwezig is)

Vecozo-certificaat wijzigen

Waarschijnlijk wel

Waarschijnlijk wel

Niet van toepassing

Waarschijnlijk wel

Aanvragen toegang
raadpleegfunctie Wlzindicatie

Ja

Ja

Niet van toepassing

Ja

Regelgeving bekijken

Ja

Ja

Niet van toepassing

Ja

Informatie op website
zorgverzekeraars bekijken:
- inkoopdocumenten
GZSP
- inkoopprotocol

Ja

Nee

Niet van toepassing

Ja

Aan laten passen
declaratiesysteem:
- declaratiestandaard
implementeren
- tarieven verwerken

Ja

Nee

Niet van toepassing

Ja

Aan de slag!

Handige links
• Kamerbrief 27 mei 2019 Overheveling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen:
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2019/05/27/kamerbrief-over-overheveling-geneeskundige-zorg-voorspecifieke-patientgroepen
• Aanvragen AGB-code: https://www.vektis.nl/streams/zorgaanbieder-registreren
• Aanvragen of wijzigen Vecozo-certificaat of aanvragen toegang raadpleegfunctie Wlz-indicatie: https://www.vecozo.nl/
• NZa-regelgeving voor prestatiebeschrijvingen, tarieven, toegang (verwijzing), directe/indirecte tijd en declaratievoorschriften GZSP:
o Beleidsregel geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen BR-REG-20139
o Regeling geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen NR-REG-2018
o Tariefbeschikking geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen TB/REG-20628-01
• NZa-regelgeving proeftuin kortdurende zorg:
o Beleidsregel proeftuin kortdurende zorg BR-REG-20138
o Regeling proeftuin kortdurende zorg NR-REG-2017
o Tariefbeschikking proeftuin kortdurende zorg TB-REG-20627-01
o Wegwijzer experimenten kortdurende zorg
• Contactgegevens zorgverzekeraars (voor inkoopbeleid en inkoopportaal): https://zn.nl/350584832/Zorgverzekeraars
• Declareren: https://www.vektis.nl/2-mogelijkheden-om-digitaal-te-declareren
• Implementeren declaratiestandaard: https://www.vektis.nl/stappenplan-tips-bij-het-implementeren-van-een-standaard
• Documentatie declaratiestandaarden: https://www.vektis.nl/streams/standaardisatie/standaarden/AW319-1.4
• Prestatiecodelijsten: https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten

Planning voor 2020
• Regelgeving NZa:
1 juli 2019
• Publicatie inkoopbeleid zorgverzekeraars: 15 juli 2019
• Start inkoopproces:
september 2019 (kan verschillen per verzekeraar)

Vragen?
U kunt voor vragen over AGB terecht bij Vektis en voor vragen over certificaten bij Vecozo.
Voor overige vragen kunt u terecht bij uw eigen branche- of beroepsorganisatie of zorgverzekeraar.

Welke zorgverzekeraars zijn er?

