
Verzoek tot ex post meerkostenvergoeding voor zorgaanbieders 
wijkverpleging, ELV en GRZ kan worden ingediend van 21 juni t/m 19 juli  
 

Zorgaanbieders van wijkverpleging, geriatrische revalidatiezorg (GRZ) en eerstelijnsverblijf (ELV) met een 

Zvw-omzet groter dan 10 miljoen (met/zonder ELV-COVID-bedden) of met een Zvw-omzet kleiner dan 10 

miljoen met ELV-COVID-bedden kunnen de extra kosten die zij daarvoor maken achteraf (ex post) 

indienen bij zorgverzekeraars via het mailadres expostmeerkostenWEG@zn.nl. Dit mailadres wordt 

daartoe eenmalig geopend gedurende de periode 21 juni t/m 19 juli.  

 

Voor zorgaanbieders met een Zvw-omzet groter dan 10 miljoen (met/zonder ELV-COVID-bedden) 

Op basis van de integrale compensatieregeling 2020 voor ‘grote’ zorgaanbieders Wijkverpleging, ELV en GRZ 

is er de mogelijkheid tot het ex post afrekenen van meerkosten die de ex ante vergoeding overschrijden.  

• Iedere zorgaanbieder die aantoonbaar hogere kosten heeft gemaakt dan de ex ante 

meerkostenvergoeding kan indien gewenst een verzoek voor ex post afrekenen meerkosten indienen. 

• Een zorgaanbieder met ELV-COVID-bedden is verplicht een verzoek voor het ex post afrekenen van de 

ELV-COVID-beddenmeerkosten in te dienen. De aanbieder moet daarnaast ook hebben aangevraagd:  

• een addendum op de zorgovereenkomst hebben gesloten voor ELV-COVID-zorg; en 

• de CB-regeling en de meerkostenregeling. 

 

Voor zorgaanbieders met een Zvw-omzet kleiner dan 10 miljoen met ELV-COVID-bedden 

Een ‘kleine’ zorgaanbieder met ELV-COVID-bedden die onder de Generieke CB- en/of meerkostenregeling 

vallen is verplicht een verzoek voor het ex post afrekenen van de ELV-COVID-beddenmeerkosten in te dienen. 

De aanbieder moet daarnaast ook:  

• een addendum op de zorgovereenkomst hebben gesloten voor ELV-COVID-zorg; en 

• de Generieke Meerkostenregeling 2020 via het VECOZO-portaal hebben aangevraagd (aanvraag van de 

Generieke Continuïteitsbijdrage is optioneel); en 

• het addendum “Ex post afrekenen van ELV-COVID-bedden voor aanbieders met een Zvw-omzet van 

minder dan 10 miljoen euro” hebben aanvaard via het VECOZO-portaal.  

Overige zorgaanbieders die onder de Generieke CB- en/of meerkostenregeling vallen maar geen ELV-COVID-

bedden hebben, komen niet in aanmerking voor ex post afrekenen van meerkosten. Verzoeken daartoe zullen 

worden geweigerd. 

 

Gedurende de periode van 21 juni tot en met 19 juli kunnen bovengenoemde zorgaanbieders hun verzoek tot 

het ex post afrekenen van (ELV-COVID-bedden)meerkosten indienen. Zorgaanbieders maken daarbij gebruik 

van het indieningsformulier op de ZN-website. Let op: er zijn verschillende formulieren voor ’grote’ en ‘kleine’ 

zorgaanbieders. In ieder formulier is een invulinstructie opgenomen. Het ingevulde indieningsformulier kan 

worden gemaild naar expostmeerkostenWEG@zn.nl.  

 

Uitgangspunt voor het in behandeling nemen van een verzoek tot ex post afrekenen van (ELV-COVID-

bedden)meerkosten is dat: 

• Alle vereiste regelingen en addenda zijn aangevraagd en ondertekend via het Vecozo-portaal binnen de 

daarvoor afgestemde indieningstermijn; en 

• Het verzoek tot ex post afrekenen (ELV-COVID-bedden)meerkosten tijdig is ingediend.  

Voor meer informatie over de regelingen en voorwaarden voor indiening van ex post meerkostenvergoeding 

zie de documenten op de ZN-website. 
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