Honorering Plus-afspraken

De contracttarieven van de Plus-afspraken eerstelijns fysiotherapie zijn gelijk aan de contracttarieven
van de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie. De praktijk ontvangt per gehonoreerde prestatie:
 reguliere zitting
 zitting kinderfysiotherapie
 zitting manuele therapie
 zitting oedeemtherapie
 zitting bekkenfysiotherapie
 zitting psychosomatische fysiotherapie
 zitting geriatrie fysiotherapie
 intake en onderzoek na verwijzing
 intake en onderzoek na screening
een bonusbedrag van € 3,00.
Declareren
Bij het declareren van de geleverde zorg maakt u gebruik van de tarieven die staan vermeld op Deel I
van de overeenkomst eerstelijns fysiotherapie. Het plustarief van € 3,00 per gehonoreerde prestatie
ontvangt u aanvullend maandelijks achteraf. U brengt dus niet de hogere tarieven bij ons in rekening.
Toelichting 'honorering'
 Gehonoreerd wil zeggen: er is vergoeding uit de door de verzekerde bij CZ/Delta Lloyd/OHRA
afgesloten zorgverzekering inclusief de behandelingen die onder het verplichte en/ of
vrijwillige eigen risico vallen.
 Als de praktijk heeft gekozen voor Ei Incasso fysiotherapie (overname incassoprocedure door
CZ) bedraagt de betaaltermijn 10 werkdagen (regulier = 15 werkdagen), en neemt CZ ook het
debiteurenrisico over.
 Als de praktijk niet heeft gekozen voor Ei Incasso fysiotherapie bedraagt de betaaltermijn 15
werkdagen, en wordt noch de incassoprocedure noch het debiteurenrisico door CZ
overgenomen.
 Als de praktijk heeft gekozen voor een overeenkomst met en declaratieafwikkeling via een
servicebureau bedraagt de betaaltermijn 15 werkdagen en wordt noch de incassoprocedure
noch het debiteurenrisico door CZ overgenomen.
 De praktijk heeft geen beperking in declaratiefrequentie (regulier = 2x per maand).
Uitkering plustarief
 Het plustarief wordt maandelijks achteraf uitgekeerd. Achteraf wil zeggen: CZ gaat tot
uitkering over in de maand volgend op de maand waarin van (een) eerder ingediende
declaratie(s) de declaratieafwikkeling volledig heeft plaatsgevonden.
 Aan de hand van uw maanddeclaratie(s) wordt in ons systeem een plustarief nota
aangemaakt met een eigen archiefnummer herkenbaar aan de letters MB op de posities na de
datum.
 Het totaalbedrag van deze plustarief nota maken wij over op het banknummer zoals bekend
bij de declarant (uitschrijver) van de originele nota.
 U ontvangt per post een afrekenspecificatie(voorblad) met bijlage speciaal over deze uitkering
van het plustarief.




Heeft uw praktijk meerdere uitschrijvers? U ontvangt per uitschrijver een bedrag en
afrekenspecificatie.
Op de afrekenspecificatie vindt u gegroepeerd per prestatie en notanummer van uw originele
nota(s) welke al eerder gedeclareerde prestaties wel/ niet in aanmerking komen voor het
plustarief.

Afwijzing
De volgende redenen voor afwijzing kunnen van toepassing zijn:
Reden afwijzing

Toelichting

Verrichting valt niet onder het addendum plus

Het betreft een prestatie waarvoor het plustarief niet
van toepassing is bv. screening of groepsbehandeling
Het betreft geen gehonoreerde prestatie. Er is sprake
van een Eigen Bijdrage voor de verzekerde.
Deze prestatie is afgewezen. U hebt over deze
prestatie retourinfo ontvangen. ( Een evt. correctie
van deze prestatie die wel verwerkt wordt gaat in
een latere plustarief betaling mee)

Notaregel is niet vergoed uit afgesloten
zorgverzekering
Notaregel is afgewezen

Addendum plus niet van toepassing op datum
verrichting

De datum prestatie ligt voor/na de
begindatum/einddatum van uw addendum plus

