Zorgvervoer vanaf 1 januari 2018
Vanaf 2018 zijn met de regionaal gecontracteerde aanbieders all-in-tarieven afgesproken, dat betekent dat vanaf 2018 alle trajecten inclusief vervoer zijn. Voor de
cliënten die vanaf 2018 instromen, is hoofdaannemer daarmee direct verantwoordelijkheid voor het organiseren van vervoer. Er kunnen vanaf 2018 voor deze
trajecten geen aparte indicaties voor vervoersvoorzieningen meer afgegeven worden. Voor cliënten die zorg krijgen via de landelijk gecontracteerde aanbieders
(LTA) of via een PGB blijven we dezelfde regeling als in 2017 hanteren, daar veranderd dus niets.
Overgang 2017 - 2018:
Voor de cliënten waarbij het vervoer nu via een aparte vervoersindicatie geregeld is, zijn de volgende afspraken gemaakt:
• Voor de huidige trajecten die per 1 januari 2018 omgezet worden naar een duurzame spic geldt dat de vervoerskosten in het tarief zijn verwerkt. De
aanbieder(s) die zorg leveren zullen het vervoer moeten regelen.
• Het vervoer van cliënten die in 2017 reeds in zorg waren en waarvan het traject in 2018 vanuit uit de afkoop (= niet duurzaam) overgaat, wordt de huidige
vervoersvoorziening voortgezet.
In onderstaande tabel worden de diverse opties weergegeven.
Soort voorziening

Cliënten die in 2017 reeds een vervoersvoorziening hadden

Nieuwe instroom vanaf 2018

Regionaal niet-duurzaam

Huidige vervoersvoorziening blijft van kracht

Onderdeel SPIC

Regionaal duurzaam

Onderdeel SPIC

Onderdeel SPIC

LTA

Huidige vervoersvoorziening blijft van kracht

Indien nodig indicatie voor vervoer afgeven

PGB

Huidige vervoersvoorziening blijft van kracht

Indien nodig indicatie voor vervoer afgeven

NIA/BOK

Huidige vervoersvoorziening blijft van kracht

Indien nodig indicatie voor vervoer afgeven

Tijdens de overgangsperiode (2018) is afgesproken dat we soepel omgaan met de reeds geïndiceerde vervoersvoorzieningen. In principe geldt bovenstaande
schema, maar mocht de huidige ingezette voorzienig (bijvoorbeeld OV of km vergoeding) afwijken van taxivervoer en cliënten/ouders wensen de huidige
vervoersvorm te behouden, dan kan in geval van indicatie voor 1 januari 2018 de huidige voorziening tot einde looptijd indicatie voortgezet worden.
Omzetting van gemeenten naar de aanbieders
Voor de afstemming over de overgang (zowel bij conversie als bij herindicatie), nemen de gemeenten contact op met de gecontracteerde aanbieders. Hierin
worden o.a. afspraken gemaakt over de verschillende vervoersindicatie en het moment van overdracht.

Zorgvervoer en leerlingenvervoer
Naast zorgvervoer kan een cliënt ook gebruik maken van leerlingenvervoer voor het vervoer naar school. Aandachtspunt is wanneer de locatie voor
behandeling op of dichtbij de schoollocatie plaats vindt. Hierover maken gemeenten en aanbieders aanvullende afspraken. Richtlijnen voor deze afspraken zijn:
Vervoer naar en van school naar huis = Leerlingenvervoer
Vervoer van school naar behandel locatie en terug naar school = zorgvervoer
Vervoer naar of van de behandel locatie, buiten de school tijden = zorgvervoer
Vervoer tijdens vrij- en vakantie dagen = zorgvervoer en verantwoordelijk van de aanbieder om dit af te stemmen.
Vragen?
Voor vragen over het vervoer voor een individuele casus kunt u terecht bij het betreffende lokale team. Voor vragen over de algemene afspraken kunt u terecht bij
uw contractmanager. Voor vragen over de administratieve verwerking van de afspraken kunt u terecht bij de backoffice van de betreffende gemeente. Voor
algemene vragen kunt u terecht bij het Regionaal Ondersteuningsteam via info.zorgomregio@amsterdam.nl.

