Antwoorden op extra vragenronde - Zorg in de Wijk
Inleiding
Conform de mededeling op onze website en de het portaal Zorg in de wijk 2019-2021, treft u hierbij
de antwoorden op de vragen aan die tot 18 juni 17:00 uur jl. gesteld konden worden.
De antwoorden in deze publicatie op deze extra vragenronde prevaleren boven de gepubliceerde
Leidraad en de antwoorden op de 1e en 2e vragenronde. Wij adviseren u dan ook om goed kennis te
nemen van de inhoud van deze publicatie op de extra vragenronde.
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DEEL 1 - AANVULLING OP ANTWOORDEN UIT VRAGENRONDE 2
VRAAG 22
Vraag 10 Vragenronde 1 Zorg in de wijk
Uit het antwoord op vraag 10 blijkt dat regiefunctie wondzorg onderdeel uitmaakt van Zorg in de wijk
2019-2021. In de leidraad pagina 4 hoofdstuk 2 is opgenomen dat de eisen en procesindicatoren voor
wondzorg zoals opgenomen in het Inkoopdocument Integrale wondzorg 2019-2020 zonderdeel van
Zorg in de wijk zijn. In Leidraad komt terug dat wondzorg onderdeel is van de aanbesteding maar
wordt verder niet helder wat dat betekent. Wij hebben de afgelopen 2 jaar regiefunctie wondzorg in
het kavel geleverd.
Vraag: Kunt u toelichten:
‐ op welke wijze de regiefunctie wondzorg onderdeel uitmaakt van aanbesteding Zorg in de
wijk,
‐ op welke wijze een aanbieder kan aangeven dit te willen leveren,
‐ op welke wijze deze dienstverlening bekostigd wordt,
‐ wat dit voor de verantwoording betekent.
Zo nee, waarom niet?
Antwoord: De procedure voor Zorg in de wijk is geen aanbesteding, maar een selectieve
inkoopprocedure.
Zilveren Kruis vindt de doelstellingen van de module wondzorg belangrijk, ook in de percelen die
onderdeel zijn van Zorg in de Wijk. De overeenkomst Integrale Wondzorg (Regiefunctie) 2019-2020,
sluit de Zorg in de Wijk regio’s uit in verband met de financieringsafspraken van Zorg in de Wijk.
Complexe wondzorg en de regiewerkzaamheden worden via het cliënttarief per maand vergoed
conform de (reguliere)declaratieafspraken in Zorg in de Wijk.
Zilveren Kruis verwacht van de zorgaanbieder die complexe wondzorg levert dat deze aan de
zorginhoudelijke kwaliteitseisen en procesdoelstellingen voldoet zoals beschreven in hoofdstuk 2,
bijlage 1 en bijlage 2 van het inkoopbeleid Wondzorg 2019. Zilveren Kruis verwacht eveneens dat de
zorgaanbieder die complexe wondzorg levert, voldoet aan de verantwoording en rapportage zoals
staat beschreven in hoofdstuk 2 (pagina 3) van het inkoopbeleid Wondzorg 2019.
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DEEL 2 - ANTWOORDEN OP DE GESTELDE VRAGEN
Vraag 1
Op welke wijze wordt de verrekening bepaald van de individuele gecontracteerde zorgaanbieders
voor wat betreft zijn aandeel in het collectief te verrekenen bedrag? Kunt u hier een rekenvoorbeeld
voor geven?
Antwoord: Voor het antwoord op deze vraag, verwijzen wij u naar de “Aanvulling op antwoorden uit
vragenronde 1”. Deze vraag vindt u in cursief ook hieronder terug.
In beginsel rekent Zilveren Kruis met u af op basis van uw eigen declaraties. Het is aan de
gezamenlijke inschrijvers om onderling afspraken te maken over (eventuele) verdeling van middelen.
Omdat alle mede inschrijvers hoofdelijk aansprakelijk zijn voor de overeenkomst, zal Zilveren Kruis in
het geval dat één van de gezamenlijke inschrijvers niet kan voldoen aan de financiële verplichtingen,
de vordering neerleggen bij de overige gezamenlijke inschrijvers.
Periodiek ontvangt u een rapportage met inzicht in het gezamenlijke resultaat van de gezamenlijke
inschrijvers.
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