Vragenlijst aanbieders wijkverpleging
_________________________________________________________________________________________________________________________________
Beste zorgaanbieder,
2020 was het eerste jaar waarin a.s.r. Ziektekosten zelfstandig alle zorg inkocht. Dit betekende dat u mogelijk afgelopen jaar voor het eerst persoonlijk met ons kennis
maakte en wij voor het eerst met u. Wij willen u graag beter leren kennen en vragen u daarom om deze vragenlijst in te vullen. Er zijn geen tariefconsequenties
verbonden aan de antwoorden op deze vragenlijst.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Deze vragenlijst is enkel bedoeld voor aanbieders die wijkverpleging leveren. Als u alleen eerstelijnsverblijf of
geriatrische revalidatiezorg levert, dan stopt deze vragenlijst.
1. Levert u wijkverpleging?

Ja

Nee

Indien nee, dan hoeft u deze vragenlijst niet verder in te vullen.
2. Levert u verblijf intensieve kindzorg?

Ja

Nee

3. Levert u verpleegkundige dagopvang

Ja

Nee

intensieve kindzorg?
4. Heeft u een hbo/wo-verpleegkundige in dienst?

Ja

Nee

Ja

Nee

Ja

Nee (Indien nee, dan direct door naar vraag 7)

(Niet in ZZP-verband)
5. Levert u zorg aan kinderen en heeft u een
hbo/wo-wijkverpleegkundige met
kinderaantekening in dienst? (Niet in ZZP-verband?
6. Werkt u met onderaannemers?
Subvraag 1: Welk % van de zorg wordt geleverd
door onderaannemers?
Subvraag 2: Wie zijn onderaannemers?
Lever naam en AGB-code aan.
7. Welke zorgvormen verleent uw organisatie

Persoonlijke verzorging ...%

Verpleging ...%

binnen de aanspraak Wijkverpleging? Graag ook

Palliatief terminale zorg ...%

Intensieve kindzorg ...%

de procentuele verdeling over de zorgvormen

Onplanbare nachtzorg ...%

Casemanagement dementie ...%

vermelden.

Gespecialiseerde verpleging ...% (Indien u geen gespecialiseerde verpleging levert, dan direct door naar vraag 8)

Subvraag 1: Welke vormen van gespecialiseerde

oncologiezorg

dialyse

verpleging thuis levert u:

wondzorg

overig, namelijk

Subvraag 2: Verwacht u nieuwe vormen van
gespecialiseerde verpleging te gaan leveren in
de nabije toekomst?

Ja/Nee, namelijk:

8. Maakt u afspraken met ziekenhuizen over het

Ja

Nee (Indien nee, dan direct door naar vraag 9)

Ja

Nee

verplaatsen van zorg uit het ziekenhuis naar huis?
Subvraag 1: Welke ziekenhuizen zijn dit?
Subvraag 2: Geeft een korte omschrijving van
de afspraken
9. Zijn in uw regio afspraken gemaakt over de
organisatie van onplanbare nachtzorg?
Subvraag 1: welke aanbieder(s) is verantwoordelijk
in uw regio om onplanbare nachtzorg te leveren?
Subvraag 2: in welke regio levert deze aanbieder
onplanbare nachtzorg?
Persoonlijke verzorging %

10. Hoe ziet de procentuele verdeling van de
verschillende niveaus zorgverleners eruit bij inzet

Niveau 2

van Persoonlijke verzorging en verpleging?

Niveau 3

Verpleging %

Niveau 4
Niveau 5/6
Het totaal van de percentages dient op 100% uit te komen.

Tot slot willen wij u erop attenderen om de postcodegebieden waar u werkzaam bent in te vullen in MijnZorgverlener. Binnen MijnZorgverlener kunt u online in
één overzicht uw overeenkomsten, ingediende declaraties, machtigingen en contactgegevens bekijken. Ook kunt u gemakkelijk persoonlijke gegevens wijzigen.
De postcodegebieden uit MijnZorgverlener vormen de basis voor onze Zorgzoeker. Het invullen van de postcodegebieden is nodig om uw organisatie juist in

57680_0720

onze Zorgzoeker te tonen, zodat u vindbaar bent voor onze verzekerden. Een link naar MijnZorgVerlener vindt u hier.

