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GGZ Nederland 
T.a.v. mevrouw A. Dermer 
Beleidsadviseur afdeling Financiering en Arbeidszaken 
Postbus 830 
3800 AV  AMERSFOORT 
 
ADermer@ggznederland.nl  
 
 
Betreft    Referentie    Datum 
Raamovereenkomst    VZ-2016-197-9    11 oktober 2016 
PrikPunt 2017 
 
 
Geachte mevrouw Dermer, 
 
De leden van GGZ Nederland kunnen ook in 2017 weer gebruik maken van de welbekende 
dienstverlening van PrikPunt. Met deze brief bevestigen wij daarvoor de verlenging van het 
Raamcontract tussen GGZ Nederland en Vaccinatiezorg BV. De verlenging van het 
Raamcontract geldt voor de periode 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017. 
 
Ten aanzien van de tarieven voor de verrichtingen aansluiting en de risico inschatting/advies 
maken wij gebruik van de mogelijkheid om deze per 1 januari 2017 te indexeren met 1,54%.  
Het bedrag dat wij in rekening brengen voor een eerste acute medische interventie blijft 
gelijk: € 365,00. 
De bedragen worden daarmee van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 als volgt. 
 
Bedrag per jaar, per GGZ-lid/rechtspersoon 
Aantal medewerkers  periode  2017   2016 
<30 at risk   1 jaar   € 314,00  € 309,00 
 
30-200 at risk   1 jaar   € 936,00  € 922,00 
    2 jaar   € 828,00  € 815,00 
    3 jaar   € 716,00  € 705,00 
 
200-500 at risk   1 jaar   € 1.939,00  € 1.910,00 
    2 jaar   € 1.720,00  € 1.694,00 
    3 jaar   € 1.500,00  € 1.477,00 
 
500-1000 at risk  1 jaar   € 2.756,00  € 2.714,00 
    2 jaar   € 2.526,00  € 2.488,00 
    3 jaar   € 2.315,00  € 2.280,00 
 
1000-3000 at risk  1 jaar   € 3.858,00  € 3.800,00 
    2 jaar   € 3.638,00  € 3.583,00 
    3 jaar   € 3.418,00  € 3.366,00 
 
3000-5000 at risk  1 jaar   € 4.960 ,00  € 4.885,00 
    2 jaar   € 4.741,00  € 4.669,00 
    3 jaar   € 4.519,00  € 4.451,00 
 
> 5000 maatwerk 
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        2017   2016 
Per melding en risico inschatting 
Geen BTW van toepassing    € 92,00   € 91,00 
 
Per eerste acute medische (be)handeling   € 365,00  € 365,00 
Geen BTW van toepassing 
 
Bij organisaties met contracten die voor 1 januari 2017 zijn afgesloten worden de 
tariefwijzigingen na de verloopdatum van het contract doorberekend. De geldende tarieven 
zullen aan deze organisaties tijdig voor de verloopdatum van het contract in een nieuw 
voorstel worden aangeboden.  
 
De uitvoering van een acute medische interventie op locatie van de medewerker (verwonde) 
of de bron blijft ook in 2017 mogelijk.  
 
Heeft u vragen met betrekking tot de raamovereenkomst, neemt u dan contact op met Janet 
Warmelts, seniorconsultant VaccinatieZorg, via 06 514 080 73 of per mail 
janet.warmelts@vaccinatiezorg.nl  
 
De PrikPunt meldlijn blijft ook in 2017 24 uur per dag, 7 dagen per week, een vertrouwde 
partner voor de leden van GGZ Nederland en hun medewerkers.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
 
 
 
 
Ilona de Vreeze 
Directeur VaccinatieZorg 


