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Beste deelnemer,  

Goed nieuws!  

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft aangekondigd dat bij de vaststelling van de
definitieve continuïteitsbijdrage, de zogenaamde inhaalzorg op ‘nul euro’ wordt gesteld.  

Zorgverzekeraars gaan vanaf komende zomer de generieke continuïteitsbijdrage (CB)
definitief vaststellen. Praktijken die deze financiële tegemoetkoming hebben aangevraagd
en al een voorlopige bijdrage hebben gehad, krijgen dan een eindafrekening.  

Vanaf mei 2020 hadden praktijken de mogelijkheid een aanvraag in te dienen voor de
generieke continuïteitsbijdrage, die vervolgens door zorgverzekeraars is uitbetaald. Dit
betrof op dat moment een voorlopige bijdrage, die medio 2021 definitief vastgesteld zou
worden. Om met die definitieve vaststelling daadwerkelijk te kunnen starten, hebben
zorgverzekeraars gekozen de berekening te vereenvoudigen. 

Meer informatie lezen? 
Klik hier om de brief die ZN ons heeft gestuurd te lezen. En klik hier voor de Q&A's van ZN
over deze continuïteitsbijdrage.    

Goed weekend allen! 

Ruim 100 deelnemers hebben de webinar bijgewoond 

Webinar op 8 april jl. 
Onderwerp: 
CAO ONDERHANDELINGEN 1E LIJNS FYSIOTHERAPIE 
  
In samenwerking met werkgeversvereniging WVF en BDO
hebben wij een webinar over de cao-onderhandelingen voor
de eerstelijn georganiseerd. 

Ruim 100 deelnemers zijn op deze avond geïnformeerd over
de uitgangspunten van de WVF met betrekking tot een
eventuele cao alsmede de stand van zaken met betrekking
tot de onderhandelingen. Aan de hand van de vele vragen in
de chat en de achteraf ontvangen mails, is het ons duidelijk
dat er een grote behoefte aan nadere uitleg en duiding is.
We zijn dan ook voornemens deze webinar op korte termijn
een vervolg te geven. De datum van deze webinar wordt
binnenkort middels deze nieuwsbrief bekend gemaakt.  

https://mailchi.mp/keurmerkfysiotherapie/regionalisering-verzekeraars-indexsnapt-u-het-nog-19183285?e=f5f713abbb
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/
https://www.keurmerkfysiotherapie.nl/wp-content/uploads/2021/04/zn-brief-21-4-2021.pdf
https://zn.nl/corona/q-en-a-regeling-continuiteitsbijdrage


Bent u niet aanwezig geweest en wilt u graag deze
webinar zien? Klik hier om de gehele webinar te bekijken of
klik hier om de Powerpoint presentatie terug te lezen.  

Voor inhoudelijke vragen of nadere toelichting kunt u contact
opnemen met de WVF via info@wvf.nu.
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