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Organisatie Sector Contract Declareren 

Amarant Gehandicapten 
zorg 

Voorbeeld contract en tarieven vanuit 
Amarant toegevoegd als bijlage 

• Correcties 2016 t/m 2018 en nieuwe declaraties, kunnen worden ingediend 
o.v.v. kostenplaatsnummer van de voorziening waar desbetreffende patiënt 
woont. Dit nummer is aan de praktijken op een eerder moment via een brief 
doorgegeven. Naam client, geboortedatum, Datum verrichting en inzet 
(consult, telefonisch consult, visite etc.) 

• De tarieven van Amarant zijn in de bijlage toegevoegd. 
   Declaraties kunnen worden gemaild naar facturen@amarant.nl 

• Het postadres voor facturatie is: Amarant, O.v.v. Kostenplaats voorziening, 
Postbus 17, 5000 AA Tilburg 

ASVZ Gehandicapten 
zorg 

Geen voorbeeld contract beschikbaar • Declaraties vanaf april 2018 kunnen worden ingediend o.v.v BSN – nummer 
patiënt. 

• De correcties van CZ 2016 t/m 2018 kunnen worden ingediend en worden 
beoordeeld door ASVZ. o.v.v BSN – nummer patiënt. 

• ASVZ hanteert het passantentarief, zonder inschrijftarief. 

• Declaraties kunnen worden gemaild naar crediteurenadministratie@asvz.nl 

• Het postadres is Crediteurenadministratie ASVZ, Postbus 245, 3360 AE te 
Sliedrecht. 

• Wel patiënten van ASVZ in behandeling, maar nog geen contract. Neem dan 
contact op met ivzoest@asvz.nl  

Prisma Gehandicapten 
zorg 

Voorbeeld contract vanuit Prisma 
toegevoegd als bijlage  

• Declaraties vanaf april 2018 kunnen worden ingediend.  

• De correcties van CZ over 2016 t/m 2018 kunnen ook worden ingediend, maar 
Prisma heeft geen toezegging gedaan dat deze worden uitbetaald. Dit wordt 
per declaratie beoordeeld. 

• Prisma hanteert het passantentarief, zonder inschrijftarief. 

• Declaraties kunnen worden gemaild naar facturen@prismanet.nl 

SIZA Gehandicapten 
zorg 

Geen voorbeeld contract beschikbaar • Declaraties kunnen worden ingediend bij Stichting Siza, Postbus 532 
6800 AM Arnhem 

• Graag op de factuur de datum van consult en namen van de cliënten. Dit 
gespecifieerd per cliënt. 

• Siza hanteert het passanten tarief, zonder inschrijftarief  
SWZ zorg Gehandicapten 

zorg 
Geen voorbeeld contract beschikbaar • Voor afgewezen declaraties ivm samenloop Wlz – huisartsenzorg kan contact 

worden opgenomen met Brigitte de Kort, medewerker bedrijfsbureau 

behandeling, Brigitte.Kort@swzzorg.nl  
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Organisatie Sector Contract Declareren 

Amaliazorg Ouderenzorg Contracten in verband met samenloop 
Wlz en huisartsenzorg zijn NIET van 
toepassing 

• Amaliazorg hanteert het beleid dat voor cliënten met een indicatie MET 
behandeling de medische zorg vanaf dag opname onder verantwoordelijkheid 
van Amaliazorg wordt geleverd door Novicare. Novicare vraagt bij de opname 
het dossier op bij de huisarts.  

• Voor cliënten met een indicatie ZONDER behandeling blijft de eerstelijs 
huisartsenzorg de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts. 

• Indien je een afwijzing van declaratie huisartsenzorg ivm samenloop Wlz hebt 
ontvangen, dan nakijken in HIS of patiënt uitgeschreven dient  te worden ivm 
opname Amaliazorg.  

• Bij samenloop Wlz en huisartsenzorg contact opnemen met Marrit van der Plas 
van de RCH marrit.van.der.plas@rchmbr.nl. Zij neemt hierover dan contact op 
met Amaliazorg 

De Wever Ouderenzorg Contracten in verband met samenloop 
Wlz en huisartsenzorg zijn NIET van 
toepassing 

• De Wever heeft het beleid dat de medische zorg voor mensen met een 
indicatie verblijf MET behandeling vanaf dag van opname onder de 
verantwoordelijkheid van de Wever valt.  

• Voor cliënten met een indicatie ZONDER behandeling blijft de eerstelijns 
huisartsenzorg de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts. 

• Indien je een afwijzing van declaratie huisartsenzorg ivm samenloop Wlz hebt 
ontvangen, dan nakijken in HIS of patiënt uitgeschreven dient  te worden ivm 
opname de Wever.  

• Bij samenloop Wlz en huisartsenzorg, contact opnemen met Dimphy 
Goudsmits, senior controller, d.goudsmits@dewever.nl. Er dienen dan ook 
afspraken te worden gemaakt over verantwoordelijkheidsverdeling en 
declaraties 

Thebe Ouderenzorg Contracten in verband met samenloop 
Wlz en huisartsenzorg zijn NIET van 
toepassing 
 
 

  

• Thebe heeft het beleid dat de medische zorg voor mensen met een indicatie 
verblijf MET behandeling vanaf dag van opname onder de verantwoordelijkheid 
van Thebe valt. Dit wordt dan per brief aan de huisarts gecommuniceerd met 
het verzoek om overdracht van het patiëntendossier. 

• Voor cliënten met een indicatie ZONDER behandeling blijft de eerstelijs 
huisartsenzorg de verantwoordelijkheid van de eigen huisarts. 

• Indien je een afwijzing van declaratie huisartsenzorg ivm samenloop Wlz hebt 
ontvangen, dan nakijken in HIS of patiënt uitgeschreven dient  te worden ivm 
opname Thebe.  

• Bij samenloop Wlz en huisartsenzorg of andere vragen tav Wlz, contact 
opnemen met Ans Mulders, Specialist oudergeneeskunde, 
Ans.Mulders@thebe.nl 

RIBW GGZ  Er zijn nog geen afspraken gemaakt.  
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