Juli 2020
Hoe werkt de continuïteitsbijdrage voor zorgverleners met een omzet lager dan 10 miljoen?
Als zorgverlener verleent u hoognodige, relevante en waardevolle zorgdiensten in uw stad, dorp en
wijk. In deze moeilijke tijden wordt de zorg die u levert nog meer geapprecieerd. Namens iptiQ:
bedankt!
iptiQ is trots om zijn deel te doen en u te ondersteunen door middel van het aanbieden van een
continuïteitsbijdrage. De continuïteitsbijdrage die iptiQ aanbiedt, verschilt enigszins van de bijdrage
die u ontvangt van andere zorgverzekeraars. Hieronder vindt u meer informatie over het aanvragen
van de continuïteitsbijdrage en over de wijze waarop de continuïteitsbijdrage wordt berekend en
aan u wordt uitgekeerd.
Aanvragen van continuïteitsbijdrage
1. iptiQ ontvangt eind augustus uw aanvraag via Vecozo.
2. iptiQ bepaalt of u in aanmerking komt voor een continuïteitsbijdrage. iptiQ hanteert hierbij
dezelfde criteria als ZN. (zie Artikel 1 van de Voorwaarden ontvangst Continuïteitsbijdrage)
3. Als u in aanmerking komt voor een continuïteitsbijdrage, dan ontvangt u van ons een e mail. De e-mails worden medio september verstuurd. Het door ons gebruikte e-mailadres is
CB_regeling@iptiq.com Wij vragen u dit adres toe te voegen aan uw lijst van veilige
ontvangers.
4. Volg de instructies en de link in de e-mail en houd u aan het contract. Deze stap omvat ook
een vereiste voor persoonlijke identificatie (foto-ID uploaden)
5. Als u de vorige stappen succesvol heeft doorlopen, dan betaalt iptiQ de continuïteitsbijdrage
uit.
iptiQ's continuïteitsbijdrage
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iptiQ betaalt de continuïteitsbijdrage eenmalig uit in december 2020. Hiermee
compenseren wij in aanmerking komende zorgverleners voor omzetverlies over de
maanden maart, april, mei en juni.
Het te betalen bedrag is een nettobetaling voor de gehele periode van de
continuïteitsbijdrage. Het voordeel van één betaling is dat deze operationeel minder
belastend is en dat veel opeenvolgende kleine betalingen worden vermeden.
Een tweede berekening zal worden gedaan tegen het einde van 2021. Het precieze
moment van deze tweede berekening moet nog worden vastgesteld (conform ZN tijdlijn).
De formule om de continuïteitsbijdrage te berekenen volgt dezelfde methode als ZN met
uitzondering van voorschotten die iptiQ niet betaalt en verrekent.
Bij de inhaalproductie hanteert iptiQ het door ZN gehanteerde neutraliteitsbeginsel voor
aanbieders en verzekeraars: als de omzet per aanbieder meer bedraagt dan 100% van de
verwachte vaste kosten in 2020 bij normale productie, wordt de inhaalproductie volledig
afgetrokken van het CC-bedrag (en niet meer slechts 50%).
Ten slotte behoudt iptiQ zich het recht voor om, in afwijking van de standaardformule, de
inhaalproductieperiode te verlengen tot na de initiële termijn van 6 maanden (juli december 2020). Een dergelijke verlenging zou betekenen dat claims die betrekking
hebben op 2020 en tot eind 2021 zijn ingediend, kunnen worden meegenomen in de
berekening van de tweede CC-betaling.

Mocht u nog vragen hebben, neem dan contact op via e-mail: CB_regeling@iptiq.com.

