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1 Voorwoord 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

 

2 Alles voor een beter welbevinden 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

3 Inkoopsystematiek 2020 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

3.1 Contracteerruimte 2020 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

3.2 Duur van de overeenkomst  

Geen correcties of aanvullingen. 

 

3.3 Bepaling van het tarief 

Correctie: 

Onder het kopje Tariefafslag wordt de volgende passage:  

“In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is onder de reikwijdte aangegeven dat het kader zowel van 

toepassing is op intramurale zorg als op zorg die geclusterd in groepsverband wordt aangeboden. Deze 

bepaling is daarom vooralsnog alleen van toepassing op de tarieven van prestaties vallend onder 

intramurale zorg en geclusterd VPT. Als het kwaliteitskader ook van toepassing verklaard wordt op MPT 

en niet geclusterd VPT, zal vanaf dat moment de tariefafslag ook daar op van toepassing zijn.” 

vervangen door: 

”In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is onder de reikwijdte aangegeven dat het kader zowel van 

toepassing is op intramurale zorg, op zorg die geclusterd in groepsverband als extramuraal wordt 

aangeboden. Deze bepaling is daarom van toepassing op de tarieven van prestaties vallend onder 

intramurale zorg geclusterd- en niet-geclusterd VPT en MPT.  

Deze bepaling was in eerste instantie alleen van toepassing op de tarieven van prestaties vallend onder 

intramurale zorg (ZZP en geclusterd VPT). Nu het Kwaliteitskader Verpleeghuizen ook van toepassing 

is op extramurale zorg MPT en niet -geclusterd VPT, is de tariefafslag ook daar op van toepassing.” 

 

3.4 Bepaling van het volume en de omzet 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

3.5 Maatwerk in de zorgverlening 

 

Correctie: 

De volgende volzin onder het kopje Crisisbedden: 

“Declaraties boven de 365 dagen per jaar per afgesproken bed worden bij de nacalculatie niet vergoed.” 

wordt vervangen door:  

“Declaraties boven de productieafspraak worden bij de nacalculatie niet vergoed.” 
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3.6 Doelmatigheid: zinvolle en zuinige zorg 

Correctie: 

In de tekst bij de tweede bullet onder het kopje intramuraal wordt het jaartal 2018 gewijzigd in 2019.  

 

3.7 Informatie over het zorgaanbod 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

4 Inkoopproces 2020 

4.1 Tijdpad 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

4.2 De inkoopprocedure 

Geen correcties of aanvullingen. 

 
 

5 Inschrijvingsprocedure 2020 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

5.1 Sectorale inschrijving 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

5.2 Procedure inschrijving 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

5.3 Voorbehouden, bezwaren en uitsluiting  

 

Geen correcties of aanvullingen. 
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Bijlage 1  Betalingen over 2020 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

Bijlage 2 Sanctiebeleid 

Geen correcties of aanvullingen. 

 

Bijlage 3 Aanvulling ZN-Inkoopkader langdurige zorg 2020  

Geen correcties of aanvullingen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


