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Hoofdstuk 1 Wijzigingen 

Hieronder treft u wijzigingen van het Beschrijvend Document, het protocol en de 

overeenkomst aan. Er komen geen nieuwe versies van deze documenten. De documenten 

dienen met inachtneming van onderstaande wijzigingen gelezen te worden. 

Beschrijvend document 

Pagina 3 

De tekst: 

Herverstrekkingspercentage 

Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald per kalenderjaar door het aantal 

herverstrekte Rolstoelen in verhouding te brengen tot het totaal aantal Rolstoelen dat is 

herverstrekt voor individueel gebruik aan Cliënten die in een Wlz-instelling in Friesland 

wonen en daar verblijf en behandeling ontvangen. 

Wordt vervangen door: 

Herverstrekkingspercentage 

Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald per kalenderjaar door het aantal 

herverstrekte Rolstoelen in verhouding te brengen tot het totaal aantal Rolstoelen dat is 

verstrekt voor individueel gebruik aan Cliënten die in een Wlz-instelling in Friesland 

wonen en daar verblijf en behandeling ontvangen. 
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Pagina 26 

De tabel: 

Nr. Gunningscriteria Te behalen punten (100) 

G1 Kwaliteit 60 

G1.1 Plan van aanpak implementatieperiode 30 

G1.2 Casusuitwerking 30 

G2 Prijs 40 

G2.1 Tarief herverstrekking (elektrische) rolstoel 20 

G2.1 Tarief herverstrekking 
aandrijving/duwondersteuning 

20 

 

Wordt vervangen door: 

Nr. Gunningscriteria Te behalen punten (100) 

G1 Kwaliteit 60 

G1.1 Plan van aanpak implementatieperiode 30 

G1.2 Casusuitwerking 30 

G2 Prijs 40 

G2.1 Tarief herverstrekking (elektrische) rolstoel 20 

G2.1 

Tarief herverstrekking 

aandrijving/duwondersteuning/kuip 20  

Pagina 26 - 4.2 G2 Prijs (40 punten) 

De tekst: 

- Tarief herverstrekking aandrijving/duwondersteuning (20 punten). 

Wordt vervangen door: 

- Tarief herverstrekking aandrijving/duwondersteuning/kuip (20 punten). 
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Pagina 31 - 4.2 G2 Prijs (40 punten) 

De tekst: 

Maximumtarieven  

Voor alle aan te bieden tarieven heeft Zorgkantoor Friesland een maximaal te offreren tarief 

vastgesteld: 

- Maximumtarief per herverstrekking (Elektrische) Rolstoel 

= € 247,50 incl. BTW. 

- Maximumtarief per herverstrekking aandrijving/duwondersteuning 

= € 150,00 incl. BTW. 

Wordt vervangen door: 

Maximumtarieven  

Voor alle aan te bieden tarieven heeft Zorgkantoor Friesland een maximaal te offreren tarief 

vastgesteld: 

- Maximumtarief per herverstrekking (Elektrische) Rolstoel 

= € 270,00 incl. BTW. 

- Maximumtarief per herverstrekking aandrijving/duwondersteuning/kuip 

= € 160,00 incl. BTW. 

Bijlage 1 Protocol Rolstoelverstrekking Wlz-Zorgkantoorregio Friesland 

Pagina 24 

De tekst: 

Standaardpakket (Kernassortiment) 

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de vaststelling van het Standaardpakket. 

Jaarlijks zal het Standaardpakket door het zorgkantoor in overleg met (een afvaardiging 

van) de betrokken Indiceerders en eventueel Depothouder worden geëvalueerd en waar 

nodig worden bijgesteld. 

Wordt vervangen door: 

Standaardpakket (Kernassortiment) 

Het zorgkantoor is verantwoordelijk voor de vaststelling van het Standaardpakket. 

Jaarlijks zal het Standaardpakket door het zorgkantoor in overleg met (een afvaardiging 

van) de betrokken Indiceerders en Depothouder worden geëvalueerd en waar nodig 

worden bijgesteld. 
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Pagina 25 

De tekst: 

Ophalen rolstoel door 

depothouder 
(eventueel). 
 

5 Na beëindigen inzet 

Wordt vervangen door: 

Ophalen rolstoel door 

depothouder 

(eventueel). 

3 Na beëindigen inzet 

 

Bijlage 3 Overeenkomst 

De tekst van Artikel 14.2: 

Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald door het aantal Rolstoelen dat in een 

kalenderjaar aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt te relateren aan 

het totaal aantal Rolstoelen dat in hetzelfde kalenderjaar aan Verzekerden in de 

Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt. 

Wordt vervangen door: 

Het herverstrekkingspercentage wordt bepaald door het aantal Rolstoelen dat in een 

kalenderjaar aan Verzekerden in de Zorgkantoorregio Friesland is herverstrekt te relateren 

aan het totaal aantal Rolstoelen dat in hetzelfde kalenderjaar aan Verzekerden in de 

Zorgkantoorregio Friesland is verstrekt. 
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