Bevoorschottingsbeleid 2022 –
Geestelijke Gezondheidszorg
(GGZ)

1. Inleiding
Om het Zorgprestatiemodel te implementeren in uw organisatie zijn veel aanpassingen nodig. Inmiddels is bekend dat
niet alle aanbieders op tijd klaar zijn om het declaratieverkeer in de eerste maanden van 2022 te verwerken. In sommige
gevallen zorgt dit voor liquiditeitsproblemen. Hiervoor kan het nodig zijn dat een voorschot verleend wordt. In dit
document beschrijven wij hoe het bevoorschottingsbeleid van Eno eruit ziet.

2. Bevoorschottingsbeleid
Periode bevoorschotting
In de eerste maanden van 2022 kunt u de afgesloten prestaties en DBC’s uit 2021 factureren. Dit zorgt in januari en
februari voor inkomsten. Om tevens in de periode vanaf maart financiële stabiliteit te bieden faciliteert Eno in de periode
van 1 februari tot uiterlijk 31 mei 2022 een tijdelijk voorschot onder bepaalde voorwaarden.
Voorwaarden voor bevoorschotting
Eno verstrekt een voorschot onder de volgende condities:
•
•
•
•

•
•

U heeft een contract met Eno voor het jaar 2022; of de intentie om tot een contract te komen voor 2022.
Eno is één van de grote zorgverzekeraars voor uw organisatie;
U bent bij voorkeur in staat een proforma nota óf een overzicht van de daadwerkelijke productiewaarde te
overleggen;
Er wordt maximaal 90% van de proforma of productiewaarde verstrekt; wanneer deze niet beschikbaar is gaan
we uit van 1/12e deel van de jaaromzet van 2020 en indien er sprake is van een omzetplafond gaan we uit van
1/12e deel van het omzetplafond 2022.
Het minimale maandbedrag waarvoor een voorschot wordt verleend is €10.000,-;
Zodra uw EPD gereed is dienen de declaraties zo snel mogelijk alsnog ingediend te worden en het voorschot
terugbetaald te worden.

Proces aanvragen
U kunt een voorschot aanvragen via het aanvraagformulier. Deze kunt u versturen naar contractbeheer@eno.nl. Zodra
wij uw aanvraag hebben ontvangen nemen wij binnen 5 werkdagen contact met u op.
NB. Voldoet u niet aan bovenstaande voorwaarden dan verwijzen wij u in eerste instantie naar uw marktleider
verzekeraar. Bent u toch afhankelijk van de inkomsten van Eno, dien uw aanvraag dan in en wij nemen zo snel mogelijk
contact met u op.

2

