Meerkostenregeling
Juli 2021
iptiQ treft op dit moment de voorbereidingen om de ZN – Meerkostenregeling uit te voeren. Naar
alle waarschijnlijkheid zullen de betalingen in Juli plaats vinden. Dit geldt met name voor de
zorgsoorten:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alternatieve zorg
Diëtetiek
Ergotherapie
Farmacie
Fysiotherapie
Gecontracteerde Audiologische zorg
Gecombineerde Leefstijl Interventie
Huidtherapie
Hulpmiddelen
Logopedie
Oefentherapie

Betalingen voor zorgsoorten die niet in deze lijst zijn opgenomen, zullen later in het jaar plaats
vinden. De reden hiervoor is dat wij nog niet alle declaraties hebben mogen ontvangen of het
percentage waar zorgaanbieders aanspraak op kunnen maken nog niet is vastgesteld.
Wanneer u meerdere zorgsoorten levert, krijgt u betaald wanneer de laatste zorgsoort klaar is om
uitbetaald te worden.

Generieke continuïteitsbijdrage voor zorgaanbieders met een
omzet lager dan € 10 miljoen
November 2020
Als zorgaanbieder 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 van VECOZO uw aanvraag voor de continuïteitsbijdrage.
2. iptiQ bepaalt of u in aanmerking komt voor een continuïteitsbijdrage. iptiQ hanteert hierbij
dezelfde criteria als ZN.

3. Als u in aanmerking komt voor een continuïteitsbijdrage, dan ontvangt u van ons een e mail. De e-mails worden medio november 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. Hier kunt u aangeven dat u akkoord gaat met 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
•

•

•

•
•

iptiQ betaalt de continuïteitsbijdrage eenmalig uit in december 2020. Hiermee
compenseren wij in aanmerking komende zorgaanbieders voor omzetverlies over de
maanden maart, april, mei en juni.
Het te betalen bedrag is een nettobetaling voor de gehele periode van de
continuïteitsbijdrage. Wij willen hierbij opmerken dat wij enkel nettobedragen uitkeren die
hoger zijn dan € 400. 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).
Bedragen die niet in december 2020 zijn uitgekeerd omdat ze lager waren dan het
drempelbedrag van € 400, worden meegenomen naar 2021 en verrekend in deze
tweede berekening.
De formule om de continuïteitsbijdrage te berekenen volgt dezelfde methode als ZN met
uitzondering van voorschotten die iptiQ niet heeft betaald en dus niet kan verrekenen.
Bij het bepalen van de Continuïteitsbijdrage, 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, dan
keert iptiQ geen continuïteitsbijdrage uit en zal eventueel onterecht uitgekeerde
continuïteitsbijdrage verrekenen of terugvorderen.

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

