Bestuursverklaring
Ten behoeve van de inkoop Geriatrische Revalidatiezorg 2018

Toelichting
De CZ Bestuursverklaring ten behoeve van de inkoop geriatrische revalidatiezorg (GRZ) 2018 maakt onderdeel
uit van het inkoopbeleid GRZ 2018.
De inschrijving voor de inkoop GRZ dient digitaal te gebeuren via het Zorginkoopportaal van Vecozo. De deadline
voor het indienen van een inschrijving is 15 augustus 2017. De inschrijving is alleen volledig wanneer deze is
voorzien van een offerte in p x q , de ingevulde bijlage locatiegegevens en de ondertekende bestuursverklaring.
De zorgaanbieder dient op datum van inschrijving te voldoen aan de aangekruiste voorwaarden. De
zorgaanbieder dient gedurende het volledige jaar 2018 aan alle gesteld eisen en voorwaarden te blijven voldoen.

Algemene gegevens
Naam organisatie………………………………………………………………………………………………………………………………
Rechtsvorm inschrijvende organisatie ……………………………………………………………………………….……………..
AGB-code organisatie……………………………………………………………………………………………….........................
Aanhef tekenbevoegde bestuurder

O De heer

O Mevrouw

Naam en voorletter(s) tekenbevoegde bestuurder ………………………………………………………………………….
Correspondentieadres ……………………………………………………………………………………………………………………..
Postcode ………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Woonplaats ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
Naam contactpersoon ……………………………………………………………………………………………………………………..
Emailadres contactpersoon ……………………………………………………………………………………………………………..
Telefoonnummer contactpersoon ……………………………………………………………………………………………………

Bestuursverklaring GRZ 2018
CZ minimumeisen
De zorgaanbieder verklaart hierbij te voldoen aan de minimumeisen van CZ (aanvinken aan welke
eisen uw organisatie voldoet) en verklaart eveneens gedurende de looptijd van de overeenkomst aan
die eisen te blijven voldoen.
o

De zorgaanbieder is toegelaten voor verblijf met behandeling door middel van een WTZibeschikking en heeft 24-uurs aanwezigheid van een verpleegkundige niveau 4/5.

o

De zorgaanbieder heeft beschikking over een specialist ouderengeneeskunde die bij
voorkeur is opgeleid tot kaderarts geriatrische revalidatie.

o

De zorgaanbieder werkt systematisch aan het verbeteren van de kwaliteit en borgt dit door
een werkend kwaliteitssysteem dat landelijk en/of internationaal erkend is en gepaard gaat
met onafhankelijke toetsing (externe audit).

o

De zorgaanbieder heeft aantoonbaar de Governancecode Zorg ingevoerd.

o

De zorgaanbieder beschikt over een uitgewerkt zorgpad voor de doelgroepen aan wie hij GRZ
wil verlenen.

o

De zorgaanbieder beschikt over (een) gecentreerde en gespecialiseerde
verpleeghuislocatie(s) (per doelgroep).

o

De zorgaanbieder volgt in zijn opnamebeleid het triageprotocol.

o

De zorgaanbieder heeft samenwerkingsafspraken gemaakt over triage, kennisoverdracht en
overdracht van patiënten met ziekenhuizen, revalidatiecentra, verpleeg-, verzorgings-, en
thuiszorginstellingen en neemt deel aan de lokale CVA-keten (in geval van CVA).
De zorgaanbieder voert periodiek een cliënttevredenheidsmeting uit en bespreekt de

o

resultaten in ieder geval met de cliëntenraad en stelt gezamenlijk met de cliëntenraad
verbeterplannen op. De zorgaanbieder is transparant op het gebied van kwaliteit en kosten
(indicatoren) door het tijdig en volledig aanleveren van het formulier realisatie geriatrische
revalidatiezorg, conform het proces zoals beschreven op de website van de zorgverzekeraar.
o

De opnamemogelijkheden zijn afgestemd op het transferbeleid van het verwijzende
ziekenhuis en instroom via het geriatrisch assessment. De opnamemogelijkheden
zijn zodanig dat een patiënt binnen 48 uur kan worden opgenomen als de medisch specialist
heeft geoordeeld dat de patiënt kan starten met geriatrische revalidatiezorg.

De tekenbevoegde bestuurder1 verklaart de gehele bestuursverklaring naar waarheid te hebben ingevuld:
Naam bestuurder
Functie bestuurder
Datum
Handtekening

1

De tekenbevoegde bestuurder, dan wel de gemachtigde namens de bestuurder (bewijs van machtiging om
voor de rechtspersoon te mogen tekenen bijvoegen). In dat geval dient van zowel de gemachtigde als van de
bestuurder een kopie van het paspoort te worden geüpload.

