Uw zorgovereenkomst en zorgbeschrijving invullen
Voor al uw zorgverleners stuurt u een zorgovereenkomst en zorgbeschrijving op. Hier leest u wat deze formulieren zijn,
waar u deze formulieren kunt vinden en wat de aandachtspunten zijn bij het invullen van deze formulieren.
Zorgovereenkomst
Een zorgovereenkomst is een contract tussen u en uw zorgverlener. Hierin staan de afspraken over de zorg, de werktijden en
de vergoeding of loon. Per zorgverlener stelt u een aparte zorgovereenkomst op. Op de website van de Sociale Verzekeringsbank
(SVB) vindt u meer informatie over de maximale tarieven voor uw zorgverlener.
Er zijn vier verschillende zorgovereenkomsten. Op de website van de SVB vindt u de vier model zorgovereenkomsten. Welke
zorgovereenkomst u kunt gebruiken, hangt af van wie uw zorgverlener is. Soms is het nodig om een kopie van de identiteitskaart
of het paspoort van de zorgverlener mee te sturen. Als dit nodig is, staat dit op de zorgovereenkomst vermeld. Zorgt u ervoor dat
u of uw wettelijk vertegenwoordiger en uw zorgverlener de zorgovereenkomst ondertekenen.
Zorgbeschrijving
Bij uw zorgovereenkomst stuurt u ook een zorgbeschrijving op. Per zorgverlener vult u een zorgbeschrijving in. In de zorgbeschrijving
vermeld u wat uw zorgverlener komt doen, hoe vaak de zorg plaatsvindt en waarom deze zorg voor u nodig is.
Op onze website vindt u een model van de zorgbeschrijving. De zorg die u omschrijft, moet aansluiten bij de zorg die u in de
zorgovereenkomst beschrijft. Ondertekent u of u wettelijke vertegenwoordiger en uw zorgverlener de zorgbeschrijving.
Stuurt u de zorgbeschrijving samen met uw zorgovereenkomst naar ons toe.
Wijzigt er iets in uw zorg?
Wij hebben een nieuwe zorgbeschrijving en een nieuwe zorgovereenkomst nodig als er een wijziging komt in de werkzaamheden
van uw zorgverlener. Deze formulieren stuurt u na het invullen en ondertekenen naar ons toe.
Wijzigt er alleen iets in uw arbeidsrelatie met uw zorgverlener, bijvoorbeeld als u een ander tarief afspreekt, dan stuurt u ons
alleen een gewijzigde zorgovereenkomst. Wijzigingsformulieren vindt u op de website van de SVB.
Stopt de zorg van een zorgverlener? Vult u dan het beëindigingsformulier in. Dit formulier vindt u op de website van de SVB.
Na het invullen van het formulier, kunt u dit naar ons toesturen.

Wij verwerken uw persoonlijke gegevens in overeenstemming met het privacystatement
(https://www.zilverenkruis.nl/zorgkantoor/klanten/over-zilveren-kruis-zorgkantoor/privacy) van Zilveren Kruis.
Hierin leest u hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens en welke rechten u heeft.
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