De rekening van niet-spoedeisende
ambulancezorg
Voor wie is de rekening bij de inzet van planbare ambulancezorg? En wat zijn hierin de bijzonderheden?
Dat laten we zien in deze informatiekaart.
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Bijzonderheden
Intraklinisch vervoer Definitie
Intraklinisch vervoer is het vervoer tussen locaties van dezelfde
instelling. Daarnaast is een inzet terug naar de instelling van
verblijf ook intraklinisch vervoer. Het gaat in deze situatie om
personen met een rechterlijke machtiging die zich niet aan de
voorwaarden van de RM gehouden hebben en vervoer (terug)
naar de instelling nodig hebben.
Juridische fusie
Als twee instellingen juridisch fuseren dan is er sprake van één
zelfstandige entiteit. Het vervoer van een klinische patiënt tussen
de twee locaties van de instellingen is dan intraklinisch vervoer.
Bij intraklinisch vervoer is de rekening altijd voor de instelling.
Bestuurlijke fusie
Als twee instellingen bestuurlijk fuseren dan blijven de twee
instellingen als aparte juridische entiteiten bestaan. Het strategisch commercieel beleid van deze entiteiten is in handen van een
gezamenlijke raad van bestuur en raad van toezicht. Ook in het
geval van een bestuurlijke fusie is daarom sprake van intraklinisch
vervoer. Bij intraklinisch vervoer is de rekening altijd voor de
instelling.

Interklinisch vervoer Revalidatiecentrum
Er is sprake van interklinisch vervoer als de patiënt vervoer nodig
heeft voor een andere zorgvraag dan de revalidatievraag.
De instelling neemt de patiënt dan over van het revalidatiecentrum. De rekening is daarom voor de zorgverzekeraar.
Als het vervoer nodig is vanwege de revalidatievraag zonder dat
de instelling de patiënt overneemt, dan is geen sprake van
interklinisch vervoer. Het vervoer komt voor rekening van het
revalidatiecentrum.
Vervoer voor bijzondere medische verrichtingen
Vervoert u een patiënt voor onderlinge dienstverlening naar een
andere instelling (interklinisch) en is dit voor zorg volgens de
Wet bijzondere medische verrichtingen (Wbmv-zorg)? Dan gaat
de rekening naar de zorgverzekeraar.

Second opinion
Wil de patiënt een second opinion? En is daarvoor vervoer nodig
naar een andere instelling? Dan komt de medische noodzaak
vanuit de patiënt en gaat de rekening naar de zorgverzekeraar.
Vraagt de instelling een second opinion aan, dan is er sprake van
een ´intercollegiaal consult´. Hier vindt onderlinge dienstverlening
plaats tussen de instellingen. De rekening van het vervoer gaat
daarom naar de instelling.

MICU-vervoer van neonatologie naar IC
In de Beleidsregel regionale ambulancevoorziening is een aparte
prestatie opgenomen over MICU-vervoer. Voor het indienen van de
rekening gelden dezelfde regels als voor inter- en intraklinisch
vervoer. MICU-vervoer kan je ook inzetten voor het vervoer van
een kind op de afdeling neonatologie naar een IC. Dit geldt als het
kind een IC-indicatie heeft en MICU-vervoer medisch gezien
noodzakelijk is. In dit geval vindt er vervoer plaats tussen twee
locaties van dezelfde instelling. De rekening is daarom voor de
instelling.

Ambulancezorg met psychiatrische hulpverlening
Bij ambulancezorg met psychiatrische hulpverlening kan ook
sprake zijn van niet-spoedeisende ambulancezorg. Voor het
indienen van de rekening van een niet-spoedeisende ambulance
inzet met psychiatrische hulpverlening gelden dezelfde regels als
in deze informatiekaart beschreven.
Als de patiënt na psychiatrische beoordeling vervolgzorg nodig
heeft en het hoofdbehandelaarschap over gaat naar een andere
instelling, dan is sprake van overname van zorg. De rekening van
de ambulance inzet is in dat geval voor de zorgverzekeraar.
Wanneer vervolgzorg nodig is en de locatie waar de beoordeling
plaatsvindt en de behandellocatie behoren tot dezelfde instelling,
dan is er sprake van intraklinisch vervoer. De rekening van de
ambulance inzet gaat in dat geval naar de instelling.

