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BELEID EN BEKOSTIGING 2022
Wat staat u als huisarts in 2022 te wachten? Welke wijzigingen zijn er in de 

financiering en wat verandert er aan de inhoud van de huisartsenzorg? Ieder 

jaar organiseert de LHV een groot aantal bijeenkomsten. Geaccrediteerd en 

gratis voor LHV-leden. In dit magazine leest u het verslag van de Beleid en 

bekostiging bijeenkomst.

Adviseurs van de Landelijke Huisartsen Vereniging komen naar u toe om u bij 

te praten op de ontwikkelingen het komende jaar in de huisartsenzorg. Welke 

grote en kleinere veranderingen kunt u verwachten? Wat verandert er in de 

bekostiging? Welke voortgang is er geboekt op de afspraken uit het 

hoofdlijnenakkoord? Welke ondersteuning kunt u van uw beroepsvereniging 

krijgen? Na de bijeenkomst en het lezen van dit magazine bent u helemaal bij, 

zowel op de landelijke als de regionale ontwikkelingen.

Aparte bijeenkomst praktijkmanagers

Ook dit jaar is er een bijeenkomst speciaal voor uw praktijkmanager [1]. De 

afgelopen jaren melden zich steeds vaker praktijkmanagers aan voor deze 

financieringsbijeenkomsten. We merken dat de informatiebehoeftes van 

praktijkmanagers en huisartsen soms uit elkaar lopen. Om optimaal aan te 

sluiten bij de informatie die uw praktijkmanager nodig heeft, organiseren we 1 

bijeenkomst speciaal voor hen.

Voor meer informatie & vragen kunt u contact opnemen met academie@lhv.nl

[2] of bel 085-0480068.

https://academie.lhv.nl/training/praktijkmanagers-beleid-en-bekostiging-2022/
http://academie@lhv.nl
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COVID-19: WAT LEERDEN WE 
EN WAT LEVERDE HET ONS 

OP?
De Covid-19-crisis was ook voor huisartsenpraktijken een bewogen periode. 

Wat hebben we ervan geleerd?

Het begon allemaal met de eerste golf, in maart 2020. Hoewel het in de media 

vooral ging over het beddentekort op de IC’s, lagen er ook voor de huisartsen 

flinke uitdagingen. Zo was er een groot tekort aan persoonlijke 

beschermingsmiddelen en was testen een stuk minder eenvoudig dan het nu 

is. De LHV startte een crisisteam dat zich met name op deze twee problemen 

ging richten. 

Een jaar later kwamen de eerste vaccins ons land in. “Natuurlijk gingen we 

met de GGD mee vaccineren, net als met de griep”, zegt Karel Rosmalen van 

de LHV in een terugblik. “Maar dat is achteraf gezien geen goede keuze 

geweest. Veel zaken bleken achteraf toch anders. Bijvoorbeeld Pfizer en 

Moderna bleken uiteindelijk niet bruikbaar in onze praktijken en Astra bleek 

weer niet voor iedereen geschikt. Vooral alle telefoontjes en vragen om de 

vaccinaties heen hebben een hoop energie gekost. ”  
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Hartekreten

Het is tijd voor wat hartekreten uit de zaal. “Ik had het het gevoel dat ik in die 

tijd continu achter de feiten aanliep. Dan stond iets al op NU.nl en dan stond ik 

in de spreekkamer al met 1-0 achter. Ik heb me wel afgevraagd of de LHV en 

de NHG niet sneller met ons konden communiceren”, klinkt het uit de zaal. 

Rosmalen begrijpt de opmerking. “Maar wij hadden eigenlijk hetzelfde als 

jullie. De minister bracht veel naar buiten in de media en ook wij werden 

daardoor overvallen. En we gaan dan ook niet heel hard roepen.” “Ik zou het 

juist appreciëren als jullie dat wel zouden doen”, reageert een huisarts. “De 

minister lijkt alleen dan te luisteren.” Rosmalen: “We hebben natuurlijk wel wat 

dingen hierover gezegd, maar wij vonden ook dat we tijdens een crisis niet 

rollebollend over straat moesten gaan. Soms maak je dergelijke keuzes om 

aan tafel te blijven en ander zaken te regelen. Nadeel is dat jullie als leden die 

dingen niet zien." 

Evaluatie

Naast een landelijk crisisteam waren er zeven regionale HaROP-

vertegenwoordigers en nog de 23 regionale kringen van de LHV waarmee 

nauw werd overlegd. Rosmalen: “Zo kregen we veel terug vanuit de regio wat 

wij dan weer landelijk konden inbrengen in onze overleggen met de NHG, 

Ik had het het gevoel dat ik in die tijd 
continu achter de feiten aanliep.
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VWS, het RIVM en andere organisaties. Deze structuur willen we dan ook 

handhaven voor een volgende crisis, maar wel wat moderniseren.” Uit de zaal 

klinkt de suggestie van iemand uit een grensgebied van twee HaROPs om ze 

beter te laten samenwerken. 

De crisis leverde ook een paar mooie dingen op, stelt Rosmalen vast. “We 

merken echt dat de samenwerking en de netwerken zijn versterkt en vrijwel 

iedereen hanteert nu een langere consultduur, dus dat is positief. Ook de inzet 

van techniek heeft een versnelling gekregen.” 

De formele evaluatie laat de LHV momenteel uitvoeren door het Centrum voor 

Crisismanagement. “We willen hiervan leren. Hebben we jullie belangen goed 

behartigd? Eind dit jaar verwachten we de resultaten. Maar we weten nu al: dit 

soort grootschalige vaccinaties moeten we een volgende keer aan anderen 

overlaten.”

De komende maanden

Als er een boostervaccinatie komt in de komende maanden, dan zullen die 

niet door de huisartsen worden gedaan. Dat is bij de GGD goed in handen. 

Wel kunnen huisartsen gevraagd worden om mensen die een allergische 

reactie hebben gehad na vaccinatie te verwijzen voor allergieonderzoek in het 

ziekenhuis. 

En dan zijn er natuurlijk ook nog de niet-gevaccineerden. “Mede om die groep 

handhaaf ik in mijn eigen praktijk de basisregels voor infectiepreventie”, zegt 

Rosmalen. “Mensen moeten een mondkapje op en anderhalve meter afstand 

houden. Kijk voor je eigen praktijk vooral naar je eigen omgeving. Als daar de 
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cijfers gunstig zijn kun je wat anders handelen dan wanneer je midden in een 

probleemgebied zit.” 

Coronavirus: algemene informatie [3]

Als huisarts heeft u dagelijks te maken met het coronavirus. Op deze 

pagina vindt u alle informatie voor u als huisarts op een rijtje. 

Coronavirus: actuele informatie [4]

Op deze pagina vindt u alle actuele informatie voor huisartsen over het 

coronavirus (COVID-19).

https://www.lhv.nl/actueel/coronavirus/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/coronablog
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DE CAPACITEIT STAAT 
ONDER DRUK 

Een van de grote problemen in de huisartsenzorg is momenteel de capaciteit. 

Die staat, net als in de rest van de zorg, onder druk. We hebben een tekort aan 

huisartsen én een tekort aan ondersteunend personeel.

De LHV werkt aan verschillende oplossingen. Het aanbod van de huisarts 

beperken, meer huisartsen opleiden en proberen te behouden voor het vak en 

ook meer ondersteundend personeel opleiden en behouden. 

 

“We moeten daarvoor beter gaan samenwerken, maar ook leren om nee te 

zeggen”, zegt Karel Rosmalen van de LHV. Dat kan bijvoorbeeld als iets niet 

in het aanbod huisartsenzorg valt. De Aanbodwijzer van de LHV [5] kan je 

hierbij helpen. “Speel hier eens mee en laat ‘m ook aan je assistenten zien. In 

de  Aanbodwijzer zie je ook waar patiënten heen kunnen als ze niet bij jou 

terechtkunnen.” De LHV werkt ook aan een publieksversie, zodat iedereen 

straks weet waarvoor ‘ie wel en niet naar de huisarts kan. Of kijk ook eens bij 

Aanbod huisartsgeneeskundige zorg [6].

Bijna iedereen in de zaal ervaart een tekort aan waarneming, maar over de 

oplossing is de zaal kritisch. “Ik vind het eigenlijk best onbevredigend”, zegt 

een huisarts. “Deze oplossingen hoor ik al jaren, maar er verandert weinig.” 

Rosmalen begrijpt de kritiek. “Het is een veel koppig monster. En ja we 

hebben niet overal een oplossing voor. Veel zaken kunnen we niet direct 

https://www.lhv.nl/product/lhv-aanbodwijzer/
https://www.lhv.nl/product/aanbod-huisartsgeneeskundige-zorg/
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beinvloeden. De vergrijzing gaat door en de zorgvraag blijft stijgen. Waar we 

het nu met jullie over hebben zijn zaken die we wel kunnen doen. Het gaat 

dan om welk aanbod we hebben in de praktijken. Kijk waar jij als huisarts het 

verschil kunt maken." Daarna noemt Rosmalen nog wat concrete punten waar 

de LHV nu aan werkt. "We proberen huisartsen met onze cursussen ook beter 

voor te bereiden op de praktijkvoering. En we pleiten er ook voor dat er meer 

aandacht voor komt bij de opleiding.” Momenteel helpt zorgconsultant Rebel 

verschillende regio’s in de zoektocht naar een meer specifieke oplossing. 

Ondersteunend personeel

Voor ondersteunend personeel heeft de LHV een aantal interessante 

handleidingen klaarstaan. Zo is er de LHV-Handreiking Ondersteunend team [7]

over wat je nodig hebt in de praktijk. In de Handreiking Werven, inwerken en 

verbinden van medewerkers [8] krijg je handig tips voor het werven en 

behouden van personeel.

“We komen best wel wat mensen tegen die voor de toekomst heel geschikt 

zijn, maar die nu nog wel een opleiding moeten volgen”, zegt iemand in de 

zaal. “Die moeten ze dan zelf betalen. Kan de LHV daar iets aan doen?” 

Rosmalen adviseert: “Bel eens met de LHV, want ik weet bijna zeker dat die je 

hiermee kunnen helpen. Die weten precies welke wegen je hiervoor moet 

bewandelen.”

Het gevolg van de grote tekorten is dat er ook allerlei nieuwe initiatieven 

komen. “Dat is nu eenmaal het gevolg van marktwerking”, zegt Rosmalen. 

“Veel van jullie vragen ons om een standpunt in te nemen, maar dat is lastig. 

https://www.lhv.nl/product/lhv-handreiking-ondersteunend-team-2/
https://www.lhv.nl/product/lhv-handreiking-medewerkers-werven-inwerken-en-behouden/
https://www.lhv.nl/product/lhv-handreiking-medewerkers-werven-inwerken-en-behouden/


13

Want er is zoveel. Daarom werken we nu aan een afwegingskader waarmee 

we je proberen te verleiden om zelfs zo’n initiatief te toetsen aan onze 

kernwaarden, onze kerntaken en aan wat je zelf wil.” 

LHV-handreiking Soorten arbeidscontracten [9]

Als werkgever kunt u verschillende arbeidsovereenkomsten aangaan 

met uw medewerkers. Van een arbeidscontract tot een overeenkomst 

met een zzp’er of een oproepcontract. Wat zijn de voor- en nadelen per 

contract? En welke variant kunt u het beste in welke situatie aanbieden?

LHV-tips Preventie van ziekteverzuim [10]

Verzuim voorkomen is beter dan genezen. Maar hoe doet u dat? En 

welke signalen kunnen wijzen op mogelijke uitval van een medewerker?

LHV-handreiking Moderne beloning en inschaling [11]

Beloning bestaat uit meer dan alleen het aanbieden van een 

marktconform salaris. Wilt u leren hoe u medewerkers het beste kunt 

belonen? Bijvoorbeeld in de vorm van waardering en interesse of door 

oog te hebben voor het talent van uw medewerkers. Lees dan de LHV-

handreiking Moderne beloning en inschaling.

LHV-subsidiewijzer voor stageplekken en praktijkplekken [12]

Leidt u een doktersassistent op of bent u van plan om ook voor andere 

functies stageplekken en praktijkplekken te creëren? Met het aanbieden 

van stageplekken vergroot u uw kansen om gekwalificeerd personeel te 

vinden. Verschillende organisaties bieden subsidies aan voor stage- en 

praktijkplekken in uw praktijk.

Over de WTZa

https://www.lhv.nl/product/lhv-handreiking-soorten-arbeidscontracten/
https://www.lhv.nl/product/lhv-handreiking-preventie-van-ziekteverzuim/
https://www.lhv.nl/product/lhv-handreiking-moderne-beloning-en-inschaling/
https://www.lhv.nl/product/lhv-subsidiewijzer-voor-stageplekken-en-praktijkplekken-2/
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“Ik sluit af met een domper: de WTZa, de Wet Toetreding Zorgaanbieders [13], 

waar jullie vanaf volgend jaar mee te maken kunnen krijgen. Die wet is er 

gekomen omdat elders het noodzakelijk is gebleken”, legt Rosmalen uit. De 

LHV heeft zich flink tegen de wet verzet, vooral omdat grotere praktijken met 

flink meer administratieve lasten te maken krijgen.

In dit artikel (zie download onderaan deze pagina) leest u meer over de WTZa 

en op de website van de LHV vindt u de LHV-handreiking WTZa [14].

Huisartsen met handen in het haar om bezetting rond te krijgen [15]

Huisartsen zitten met de handen in het haar om de bezetting van hun 

praktijk rond te krijgen. Door inhaalzorg en een alsmaar stijgende 

zorgvraag is het er drukker dan ooit, terwijl gaten in het rooster niet te 

vullen blijken. Voor de meeste huisartsen is de werkdruk toegenomen 

en driekwart vindt de werkdruk echt te hoog, blijkt uit LHV-onderzoek.

Eerstelijn verontrust over opleggen nutteloze administratie [16]

Het onverwachte besluit van minister De Jonge van VWS om de 

regeling Jaarverantwoording WMG definitief vast te stellen, is door ons 

met onbegrip en teleurstelling ontvangen. Door dit besluit krijgen 27.000 

kleine zorgaanbieders zoals huisartsen een overbodige regeling 

opgelegd, met onaanvaardbare extra administratieve lasten. Wij leggen 

ons niet neer bij het besluit en beraden ons op een reactie.

Ook adviescollege regeldruk kritisch op nieuwe verantwoordingsregels

[17]

Net als de LHV zet het Adviescollege Toetsing Regeldruk grote 

vraagtekens bij de nieuwe regels die zorgaanbieders dwingen elk jaar 

een ellenlange vragenlijst in te vullen over hun financiële huishouding. 

Het college heeft dat nog eens bevestigd in een gesprek met de LHV. 

Dit is extra steun voor de lobby die de LHV al jaren voert op deze 

wetgeving.

Onbegrip over afwijzing alternatieven jaarverantwoording [18]

Het kabinet blijft doof voor onze bezwaren tegen de verplichting om 

voortaan elk jaar een lange vragenlijst over de financiële huishouding in 

de huisartsenpraktijk te beantwoorden. Onze aangedragen alternatieven 

schuift staatssecretaris Blokhuis van VWS terzijde. Dit blijkt uit de brief 

die hij over de regeling Jaarverantwoording Wmg aan de Tweede 

Kamer heeft gestuurd.

http://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/wet-toetreding-zorgaanbieders-wtza/
https://www.lhv.nl/product/lhv-handleiding-wtza/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/huisartsen-met-handen-in-het-haar-om-bezetting-rond-te-krijgen/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/eerstelijnszorg-verontrust-over-opleggen-nutteloze-extra-administratie/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/ook-adviescollege-regeldruk-kritisch-op-nieuwe-verantwoordingsregels/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/onbegrip-over-afwijzing-alternatieven-jaarverantwoording/
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EEN NIEUW 
HOOFDLIJNENAKKOORD?

Het doel van het Hoofdlijnenakkoord uit 2019 was dat de juiste zorg op de juiste 

plek gegeven wordt. De LHV liet evalueren hoe we er nu voorstaan. De 

voorlopige conclusie? “We zijn goed op weg, maar er is nog wel een 

verbeterslag te maken.” En dus is het tijd voor een versnellingstraject.

Bijvoorbeeld voor de tijd voor de patiënt, die zou moeten toenemen. “Er zijn 

allerlei initiatieven met verzekeraars”, vertelt Karel Rosmalen van de LHV. “De 

komende tijd laten we de succesfactoren van een aantal pilots onderzoeken 

en vervolgens willen we op basis van succesfactoren de pilots verder uitrollen 

in andere regio’s. Als je wil meedoen: meld dat bij ons.”

Ook voor digitalisering wordt er een versnellingstraject gestart. “We gaan 

onderzoek doen naar de werkelijke effecten van eHealth-instrumenten en er is 

ook geld beschikbaar om jullie te helpen je ICT op peil te krijgen. Meld je bij 

ons als je daar iets mee wil doen.” 

Het versterken van de organisatie & infrastructuur is een andere belangrijke 

We zijn goed op weg, maar er is nog wel 
een verbeterslag te maken.



17

peiler van het Hoofdlijnenakkoord. Rosmalen: “Nu wordt er vooral nog veel 

gepraat en geld rondgepompt, maar we zoeken regio’s die concrete ideeën 

hebben. Over hoe ze afspraken met ziekenhuizen en andere stakeholders 

kunnen maken. Meld het bij ons [19]als je een goed regionaal plan hebt. Help 

ons om dit ook met verzekeraars op te pakken.” 

Versnelling trajecten als resultaat midterm review HLA [20]

Het hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg loopt nu al meer dan twee jaar. 

De midterm review van het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2018-

2022 uit 2020 geeft inzicht in de stand van zaken van de uitvoering van 

het akkoord. Ondertussen is het advies van onderzoeksbureau Rebel 

besproken. Besloten is tot een versnelling op drie terreinen. Aan de 

uitvoering wordt nu uitgewerkt. In dit bericht leest u meer over de 

bevindingen en het advies: versnelling trajecten.

Een nieuw HLA

Het huidige akkoord loopt tot en met 2022. Wat zou er in een nieuw 

Hoofdlijnenakkoord meer aandacht moeten krijgen, vraagt Rosmalen aan de 

zaal. Via de Mentimeter kunnen ze hun input geven. ANW wordt het meest 

genoemd, maar ook samenwerking, financiering, verduurzaming, bekostiging 

en werkdrukverlaging komen groot in beeld.

De LHV gaat het komende jaar weer in gesprek met verzekeraars, VWS en 

andere partijen om hier goede afspraken over te maken. Daarbij hebben we 

natuurlijk ook onze eigen prioriteiten:

https://www.lhv.nl/contact/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/versnelling-trajecten-als-resultaat-midterm-review-hla/
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Rosmalen: “Onze kernwaarden staan daarbij centraal. En natuurlijk hebben 

we behoefte aan jullie input. Bel de LHV, er staat altijd iemand voor je klaar 

om je vragen te beantwoorden [19] of je door te geleiden naar de juiste 

persoon. Maar deel vooral je ideeën ook met ons, want het is heel simpel. 

Waar we het meest iets over horen, daar doen we ook het meest aan.”

https://www.lhv.nl/contact/
https://www.lhv.nl/contact/
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WAT VERANDERT ER IN 2022?
Per 1 januari wordt de Beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg 

weer aangepast. Er verandert niet veel, maar er zijn wel een aantal zaken het 

benoemen waard. Dat doet Chris Sonneveld, manager van de afdeling beleid en 

belangenbehartiging van de LHV.

De tarieven

In de nieuwe Beleidsregel stijgen de tarieven met 0,76 procent, maar zeer 

waarschijnlijk wordt dit later nog bijgesteld op basis van de meest recente 

prognose. Het inschrijftarief tot 65 jaar stijgt van 17,14 euro naar 17,27 euro. 

Het consulttarief vanaf 5 minuten en korter dan 20 minuten stijgt van 10,51 

euro naar 10,59 euro. De belangrijkste reden voor deze minimale stijging is 

dat de tarieven vorig jaar met 1 procent te veel zijn gestegen en daarvoor 

wordt nu ook gecorrigeerd.

 

In deze tarieven is nog niet de extra 675 miljoen voor zorgpersoneel verwerkt, 

die er is gekomen dankzij een brief aan het kabinet van de LHV, grote 

zorgaanbieders en ziekenhuizen. “Daarmee kunnen we de lonen dus nog iets 

opkrikken”, zegt Sonneveld.

 

Dat wordt gedaan via de OvA, de Overheidsbijdrage voor 

Arbeidskostenontwikkeling, waarmee de overheid de loonkosten in de zorg 

beter wil laten aansluiten in de markt. De OVA wordt op basis van die 675 

miljoen euro verhoogd met 1,13 procent en de NZa moet nog berekenen wat 

dat betekent voor de tarieven. 
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“Moeten we dan de contracten met de zorgverzekeraars nog niet tekenen?”, 

vraagt iemand uit de zaal. "Als LHV mogen we van de ACM geen 

tekenadviezen geven, maar maak je over die berekeningen geen zorgen", 

zegt Rosmalen. “Wij houden in de gaten dat de hogere overheidsbijdrage voor 

de arbeidskosten straks wordt doorberekend in de contracten met 

verzekeraars en de tarieven. En wij vinden het in elk geval goed nieuws dat 

we dit met onze brief hebben bereikt.”

 

Op deze pagina vindt u een volledig overzicht van de tarieven voor 2022. [21]

Achterstandswijkenregeling

Al sinds er in 2019 werd gestart met de achterstandswijkenregeling wordt er te 

weinig gedeclareerd. Huisartsen in achterstandswijken kunnen per kwartaal 

vijf euro per patiënt extra declareren, maar dat werd voor zo’n 240 duizend 

mensen uit achterstandswijken niet gedaan. 

De NZa zocht uit waardoor dat komt. Deels kwam dat door een verschil in het 

aantal inwoners en het aantal ingeschreven verzekerden, en deels door een 

adresverschil tussen de patiënt en de verzekerde. 

Wij vinden ook dat de 15 miljoen euro die 
er het afgelopen jaar te weinig is 
uitgekeerd alsnog verdeeld moet worden 

https://www.lhv.nl/thema/praktijkzaken/declareren-en-tarieven/tarieven/
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In de nieuwe beleidsregel herstelt de NZa dit slechts deels: door het totaal 

aantal mensen waarvoor de regeling geldt te verhogen van 1,5 naar 1,6 

miljoen. “Wij hebben hier een bezwaar over ingediend”, zegt Sonneveld. “Wij 

vinden dat verzekeraars het moeten melden als ze een declaratie afwijzen en 

wij vinden ook dat de 15 miljoen euro die er het afgelopen jaar te weinig is 

uitgekeerd alsnog verdeeld moet worden over de praktijken in 

achterstandswijken. Dat is echt belangrijk voor die praktijken, omdat ze 

doorgaans veel meer werk hebben.” 

Consumentvriendelijke versie

De NZa werkt daarnaast nog aan een consumentenvriendelijke versie van de 

Beleidsregel, zo vertelt Sonneveld. “Dat maakt voor u weinig uit, maar uw 

patiënten bijvoorbeeld kunnen zo de declaraties van verzekeraars beter 

lezen.” 

Oproep zorgpartijen succesvol: 675 miljoen voor extra zorgsalarissen [22]

Beperkte stijging tarieven in 2022, hoe zit dat? [23]

Wat verandert er per 1 januari 2022 in de bekostiging van 

huisartsenzorg? [24]

over de praktijken in achterstandswijken.

https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/oproep-zorgpartijen-succesvol-675-miljoen-voor-extra-zorgsalarissen/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/beperkte-stijging-tarieven-in-2022-hoe-zit-dat/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/wat-verandert-er-per-1-januari-2022-in-de-bekostiging-van-huisartsenzorg/
https://www.lhv.nl/actueel/nieuwsberichten/wat-verandert-er-per-1-januari-2022-in-de-bekostiging-van-huisartsenzorg/
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LANGETERMIJNBEKOSTIGING: 
TIJD VOOR EEN NIEUW 

IJKJAAR
De NZa evalueert en werkt aan de verbetering van de bekostiging van de 

huisartsenzorg en de multidisciplinaire zorg. Het doel? In 2024 is de bekostiging 

aangepast en in 2025 ligt er een nieuwe onderbouwing voor de tarieven. Maar de 

LHV wil het liever nog eerder.

Vijf jaar werken we nu in het driesegmentenmodel. Werkt dat nog wel? Kijken 

we nog wel goed naar de zorgzwaartebekostiging? En: in 2015 hebben we 

voor het laatst de tarieven onderbouwd. Maar de praktijk van 2015 is al lang 

niet meer de praktijk van 2021. 

Er is, kortom, reden genoeg om de bekostiging eens stevig onder de loep te 

nemen, zegt Chris Sonneveld van de LHV. “De NZa wil in 2025 een nieuwe 

onderbouwing van de tarieven, maar wij vinden dat erg laat. We moeten 

bijvoorbeeld echt iets met kosten ICT en de huisvestingskosten, die vrijwel 

overal zijn toegenomen.”

Een brede discussie

De LHV voert een brede discussie, want aan de bekostiging van de 

huisartsenzorg zitten veel kanten. “Wat doen we met lange consulten en met 

indirect patiëntgebonden tijd? Willen we naar meer gereguleerde tarieven of 

willen we het aan de markt overlaten? Is ketenzorg niet gewoon basiszorg 
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geworden?”

Sonneveld en zijn collega’s hebben om overzicht te creëren al die thema’s in 

het driesegmentenmodel ingedeeld en zijn daarover in gesprek met de NZa. 

“Die willen echt onze ideeën horen, weten wat de ervaringen van praktijken 

zijn.” 

Automatisch tarief

De ongeveer vijftig aanwezigen krijgen via de Mentimeter wat vragen over 

bekostiging voorgelegd. Zo blijkt een grote meerderheid behoefte te hebben 

aan tarieven per 5 minuten. “Het zou fijn zijn als de HIS na een consult dan 

ook automatisch het tarief voor je klaarzet”, suggereert iemand.

Nog een vraag: hoe wilt u worden betaald voor indirect patiëntgebonden tijd? 

Bijna 90 procent zin de zaal zegt: ik wil hiervoor consulttarieven declareren, 

een kleine groep zegt: doe maar via het inschrijftarief. “Dat inschrijftarief is 

gebaseerd op heel veel jaren terug. Nu hebben we er heel veel ouderenzorg 

bij, waarvoor we ook veel aan het bellen zijn. Dat tarief moet dan toch worden 

aangepast?”, vraagt iemand. “Daar ben ik het helemaal mee eens”, zegt 

Sonnevelds collega Karel Rosmalen. “Daarom willen we die bekostiging ook 

aanpassen. We lopen jaren achter en daarom zoeken we naar manieren en 

vragen we jullie om input.” 

“Veel huisartsen hebben niet zoveel aan het historische gemiddelde waarop 

nu de tarieven zijn berekend”, zegt Sonneveld. “Als je je patiënten niet meer 

kwijt kunt bij de GGZ ben je heel veel aan het regelen en dan wil je liever iets 

betaald krijgen dat gerelateerd is aan de tijd die je werkelijk kwijt bent aan een 

patiënt.”

We lopen jaren achter en daarom zoeken 
we naar manieren en vragen we jullie om 
input.
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Dubbele consulten

Rondom de Mentimeter-vragen ontstaan er interessante gesprekken. 

Bijvoorbeeld over patiënten die zich als consument opstellen bij de huisarts. 

“Ik vind het systeem soms best ingewikkeld”, zegt een van de aanwezige 

huisartsen. “Sommige patiënten zeggen: doe maar een dubbel consult, want 

het is toch gratis. Moeten we niet iets bedenken om de rem erop te zetten?” 

Rosmalen, zelf ook huisarts, is stellig: dat gedrag moeten we zeker proberen 

te beteugelen. “En misschien moeten we ook aan het publiek uitleggen wat 

het kost.” 

In het gesprek over onder- en hoofdaannemerschap uit een huisarts zijn 

zorgen over de zorggroep. “In het begin was ik er erg enthousiast over, maar 

ik heb ook de indruk dat hoe meer lagen er zijn tussen ons en de 

zorgverzekeraar hoe meer er aan de strijkstok blijft hangen. Er gaat steeds 

meer naar het management van zo’n zorggroep.” Hij krijgt bijval van een 

collega. “Waarom kunnen we niet gewoon meer rechtstreeks zaken doen met 

de zorgverzekeraar?” Een terechte vraag, vindt Sonneveld, die wel opmerkt 

dat zorgverzekeraars op zoek zijn naar een aanspreekpunt in de regio.

Nieuwe contracten

Zes zorgverzekeraars bieden volgend jaar een nieuw contract aan. De LHV 

heeft voor elke verzekeraar een overlegteam.

Zorg & Zekerheid [25]

VGZ [26]

Menzis [27]

https://lhvregionaal.verslagvandedag.nl/artikel/zorg-zekerheid-zz-dit-de-stand-van-zaken
https://lhvregionaal.verslagvandedag.nl/artikel/vgz-dit-de-stand-van-zaken/?encr=undefined
https://lhvregionaal.verslagvandedag.nl/artikel/menzis-dit-de-stand-van-zaken/?encr=undefined
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Eno [28]

DSW [29]

De Friesland Zorgverzekeraar [30]

CZ [31]

Zilveren Kruis [32]

Voor de meeste huisartsen van vandaag is het Zilveren Kruis de preferente 

zorgaanbieder. Daar is vooral veel onrust over de POH-S-financiering. “Zij 

hebben een nieuwe module in het leven geroepen en die is best ingewikkeld”, 

zegt Sonneveld. “Je moet een goede rekenaar zijn om te snappen wat er 

precies staat, waardoor we er ook veel vragen over krijgen. Daarom 

hebben we een handleiding gemaakt [33]. We horen graag van jullie of die 

duidelijk genoeg is en verder ook of er grote verschillen zijn in wat je hiermee 

kunt declareren. We hebben met het Zilveren Kruis afgesproken dat de 

overgang budgetneutraal moet zijn, dus meld je resultaten aan ons.” 

Die boodschap geldt trouwens voor alles waar u als huisarts tegenaan loopt. 

“Laat je stem vooral ook horen richting ons, of richting je zorggroep”, besluit 

Sonneveld. “We willen afspraken maken namens jullie en niet over jullie.” 

https://lhvregionaal.verslagvandedag.nl/artikel/eno-dit-de-stand-van-zaken/?encr=undefined
https://lhvregionaal.verslagvandedag.nl/artikel/dsw-dit-de-stand-van-zaken/?encr=undefined
https://lhvregionaal.verslagvandedag.nl/artikel/de-friesland-zorgverzekeraar-dfz-dit-de-stand-van-zaken/?encr=undefined
https://lhvregionaal.verslagvandedag.nl/artikel/cz-dit-de-stand-van-zaken/?encr=undefined
https://lhvregionaal.verslagvandedag.nl/artikel/zilveren-kruis-dit-de-stand-van-zaken/?encr=undefined
https://content.mailplus.nl/m2/docs/user50492/1574/Korte_toelichting_op_de_financiering_van_POH_S_door_ZK_vanaf_2022.pdf
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EVALUATIE 
PNEUMOKKENVACCINATIES 

Dit jaar start de pneumokokkenvaccinatie weer, tegelijk met de griepvaccinatie. 

Deze wordt sinds 2019 door huisartsen gedaan. Binnenkort wordt er gestart met 

de evaluatie.

“De LHV- ledenraad ging er in juni 2019 mee akkoord dat wij deze vaccinaties 

zouden gaan doen”, zegt Karel Rosmalen van de LHV. “Maar het was een 

close call en er kwam dan ook een uitdrukkelijk verzoek om snel te gaan 

evalueren.”

Dat gaat de LHV de komende tijd doen. Daarbij rijst ook de vraag of we 

griepvaccinatie niet ook moeten overlaten aan de GGD. “Daar willen we het 

de komende tijd met jullie over hebben.” 

 



28

ZORG & ZEKERHEID (Z&Z): DIT 
IS DE STAND VAN ZAKEN

De LHV heeft per verzekeraar een overlegteam (OHT). We vroegen elk team om 

ons een update te geven over de stand van zaken, de geboekte resultaten en de 

aandachtspunten. Dit is wat er speelt bij Zorg & Zekerheid (Z&Z).

Algemeen

Het OTH voor Z&Z bestaat uit kringleden van de kringen Noord-Holland 

Midden (Haarlemmermeer en Amstelland) en Kring Rijnland & Midden-Holland 

te weten: Michel Kenters (Haarlemmermeer), Ewout Weve, (Amstelland), 

Arjen Göbel, (Amstelland), Astrid Barnhoorn, kringbestuurder en Marleen 

Sanders, kringbestuurder. Vanuit de LHV wordt het OTH ondersteund door 

Heleen van Bloemendaal en Joost Barendregt. Het contract is een 

voortzetting van een 3-jarige overeenkomst die t/m 2022 loopt conform de 

looptijd van het HLA.
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Sfeerimpressie

De sfeer is over het algemeen goed al blijft het zoeken naar de goede 

gespreksverhouding. Z&Z erkent in ieder geval dat de druk op de 

huisartsenzorg de afgelopen jaren is toegenomen. Ze herkennen ook de 

signalen van de beroepsgroep meer tijd nodig te hebben voor patiënten in de 

huidige overvraagde huisartsenzorg. Ondanks de discrepantie tussen wensen 

van de monodisciplinaire huisartsenzorg en de beleidsmatige inzet van de 

zorgverzekeraar lijkt er iets meer ruimte voor een gezamenlijk belang van 

individuele huisarts en zorgverzekeraar.

Resultaten

Voor 2022 en verder worden verkennende gesprekken gevoerd over onder 

meer: 

Besteding van de groeiruimte uit het HLA op de onderdelen: Efficiëntere 

praktijkvoering, andere organisatie van de huisartsenzorg, zorg op 

afstand en meer persoonsgerichte zorg;

Verkenning van een abonnementstarief conform DSW 

Een 15 minuten tarief voor veel-gebruikers (inzet van het OTH is een 15 

minuten consult voor iedereen)

één uniform Huisartsen Informatie Systeem (HIS) per regio, welk 

optimaal communiceert met in elk geval het Apotheek Informatie 

Systeem (AIS).

 

Wijzigingsoverzicht contracten zorgverzekeraars - LHV [34]

https://www.lhv.nl/product/wijzigingsoverzicht-contracten-zorgverzekeraars/
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VGZ: DIT IS DE STAND VAN 
ZAKEN

De LHV heeft per verzekeraar een overlegteam (OHT). We vroegen elk team om 

ons een update te geven over de stand van zaken, de geboekte resultaten en de 

aandachtspunten. Dit is wat er speelt bij VGZ.

Algemeen

In het OTH VGZ zitten twee vertegenwoordigers namens de huisartsen in het 

kernwerkgebied van VGZ, twee senior adviseurs en secretariële 

ondersteuning vanuit het LHV-bureau. Dit zijn respectievelijk Jolanda 

Verstraten, Jan Boone, Patricia Brands, Cecile Kramer en Stefanie van 

Haaften. Jan Boone heeft te kennen gegeven het OTH te gaan verlaten en er 

wordt inmiddels gezocht naar een opvolger. De continuïteit van de 

huisartsendelegatie in het OTH is kwetsbaar en vergt continue aandacht.

Sfeerimpressie 

Het OTH haalt input op bij en koppelt tussentijds terug aan de Klankbordgroep 

VGZ, waarin vertegenwoordigers vanuit alle kringen uit het kernwerkgebied 

van VGZ participeren. 

Het contracteringsproces en overleg tussen LHV Overleg Team 

Huisartsenzorg (OTH) en VGZ-delegatie verloopt de laatste jaren steeds 

beter. Naast het overleg met ons OTH voeren we met VGZ ook structureel 

overleg op bureauniveau. Af en toe voeren we thematisch samen met het 

bureau van InEen met VGZ overleg. In het afgelopen jaar is dat gebeurd op 

de thema’s O&I en Doelmatig Voorschrijven Farmacie. De verwachting is dat 
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dit gezamenlijk overleg steeds meer vorm gaat krijgen.

Verder organiseert VGZ twee keer per jaar regionale (tegenwoordig digitale) 

bijeenkomsten waarin ze rechtsreeks bij huisartsen input ophalen voor hun 

inkoopbeleid en waarin ze de conceptovereenkomst toetsen. Sinds deze 

bijeenkomsten digitaal plaatsvinden worden ze beter bezocht, De opbrengsten 

uit deze bijeenkomsten worden besproken in het OTH LHV-VGZ.

De sfeer in het overleg met VGZ is goed, het overleg is constructief en er 

wordt steeds beter naar elkaar geluisterd. Toch verrast VGZ het OTH af en 

toe nog met nieuw beleid. VGZ is een proactieve verzekeraar die actie 

onderneemt als het veld zelf niet of onvoldoende in beweging komt en nieuw 

beleid min of meer afdwingt via andere inkoopbeleid. Het Zinnige Zorg traject, 

het beleid m.b.t. Diagnostiekinkoop, inkoop van On-Line Farmacie, maar ook 

de ruimte die ze geven aan nieuwe toetreders binnen de huisartsenzorg zijn 

daar voorbeelden van.

Resultaten

De besprekingen m.b.t. de nieuwe tweejarige Zorgovereenkomst 

Huisartsengeneeskundige zorg zijn inhoudelijk in juli afgerond. De nieuwe 

overeenkomst is in september gepubliceerd aan huisartsen aangeboden via 

het VECOZO-portaal. Een deel van de wensen die vanuit het OTH zijn 

ingebracht zijn gerealiseerd, maar niet alles. Momenteel wordt er nog overleg 

gevoerd over de wijze waarop de zorggroepen hun ondersteunende rol m.b.t. 

de prestatie Doelmatig voorschrijven regionaal kunnen gaan oppakken. De 

nieuwe prestaties vergen een verdere verduidelijking om ervoor te zorgen dat 

er voldoende draagvlak ontstaat bij huisartsen. 

VGZ zet als zorgverzekeraar al jarenlang in op het versterken van de rol van 

de zorggroepen. Zij krijgen een steeds grotere rol toebedeeld bij het realiseren 

van doelstellingen op belangrijke thema’s uit het regioplan. Een aantal 

regionale huisartsenorganisaties in hun kernwerkgebied heeft zich in de 

eerste jaren als sterke eerstelijns partij kunnen ontwikkelen. Nu we een paar 

jaar verder zijn zien we dat VGZ steeds meer werkt met gestandaardiseerde 

tarieven in S2, de koploperregio’s ervaren hiervan de meeste last.

VGZ voert het beleid rondom Zinnige Zorg en in dat kader hebben ze ook als 

een van de eerste zorgverzekeraars ingezet op pilots MTVP en Positieve 

Gezondheid. VGZ wil dit alleen maar stapsgewijs breder implementeren, niet 

via prestaties in de individuele huisartsenovereenkomst maar via afspraken 

met de regio. Bovendien zetten ze alleen daarop in als ook de tweedelijn in 

diezelfde regio zich conformeert aan het Zinnige Zorg traject en Juiste Zorg op 
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de Juiste Plek. Daar waar regio’s tot goede afspraken met VGZ kunnen 

komen is er veel mogelijk. Individuele huisartsen die met MTVP aan de slag 

willen krijgen bij VGZ geen andere mogelijkheden om daarin te investeren. 

Maar ook als huisartsen regionaal aan de slag willen, in een regio met een 

onwillig ziekenhuis, voelt VGZ er weinig voor om toch alvast meer in de eerste 

lijn te investeren. Contractering vindt voor deze onderdelen niet plaats via het 

huisartsencontract maar via het contract met de zorggroep. Een goede 

samenwerking tussen huisartsen en hun zorggroep is steeds belangrijker. 

Aandachtspunten 

In grote delen van het kernwerkgebied van VGZ moeten huisartsen werken 

met twee preferente zorgverzekeraars. Naast VGZ heeft ook CZ in die 

gebieden een groot verzekerden aandeel. Huisartsen en regionale 

organisaties hebben te maken met verschillend beleid en prioriteiten en 

ervaren daar veel last van. De NZa heeft in de laatste monitor partijen ook 

opgeroepen om dit probleem te tackelen. Het belemmert de huisartsenzorg op 

alle niveaus in het uitvoeren van hun regionaal plan. De probleem speelt al 

jaren en is ook al jaren onderwerp van gesprek. Hoewel er erkenning is van 

het probleem, komt de gewenste inhoudelijke afstemming nog onvoldoende 

tot stand. Dit is dus het moment waarop wensen ten aanzien van de 

overeenkomst danwel het beleid kunnen worden ingebracht en besproken. En 

daar wordt ook op ingezet.

Wijzigingsoverzicht contracten zorgverzekeraars - LHV [34]

https://www.lhv.nl/product/wijzigingsoverzicht-contracten-zorgverzekeraars/
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MENZIS: DIT IS DE STAND VAN 
ZAKEN

De LHV heeft per verzekeraar een overlegteam (OHT). We vroegen elk team om 

ons een update te geven over de stand van zaken, de geboekte resultaten en de 

aandachtspunten. Dit is wat er speelt bij Menzis.

Algemeen 

Het OTH voor Menzis is een mix van vertegenwoordiging uit kringen, 

regionale en lokale samenwerkingsverbanden plus jonge huisartsen. Het OTH 

bestaat uit: Ingeborg van Lingen (Twente), Claire Crans (De Gelderse 

Rivieren), Hanneke van der Veer (Jonge huisartsen/Wagro DGR), Trudy 

Oldenhuis (Groningen), Raymond Wetzels/Karen Pijnenburg (namens 

regionale huisartsenorganisaties), Paul Rademaker (GHC Groningen), Martijn 

Leeflang/Hans Puijk (namens lokale multidisciplinaire swverbanden/GEZ) en 

Jorg Arends (LHV, coördinator). 

De vertegenwoordiging vanuit de achterban blijft een punt. Menzis zet al jaren 

toenemend in op regionale afspraken, waardoor minder bovenregionaal wordt 

bepaald en er soms grote verschillen zijn tussen regio’s. Begin september 

heeft het OTH samen met Menzis een gezamenlijke intentieverklaring 

ondertekend voor door ontwikkelen beleid 2023-2025.

Sfeerimpressie

Net als bij het OTH zijn er bij Menzis de afgelopen periode veel wisselingen 

geweest. De gezamenlijke visieontwikkeling heeft daar gelukkig niet onder 
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geleden en er heerst een positieve sfeer gericht op de inhoud. 

Resultaten

Voor dit en komend jaar zijn de belangrijkste resultaten dat:

Er in 2020 een gezamenlijk visie op huisartsenzorg 2030 is vastgesteld 

en we met elkaar verder overleggen over de vertaling van die visie in 

het inkoopbeleid van Menzis.

Er twee gezamenlijke rapporten met concrete actiepunten zijn 

opgeleverd begin 2021. Namelijk: ‘digitalisering/ICT’ en ‘samenwerking 

rond ouderenzorg’. Deze zijn opgenomen in het inkoopbeleid voor 2022 

met de toezegging van investering middelen.

Er een eenjarig contract 2022 wordt voorgelegd vanwege aansluiting op 

de looptijd van het HLA (zie ook Tabel 1) en cyclus zorggroepen/GEZ.

Er een einde komt aan de prestatiebeloning doelmatig voorschrijven op 

verzoek van de huisartsen. Het budget dat daarvoor gereserveerd was 

wordt verplaatst naar de regioprestatie.

Er verruiming komt op de formatie voor de POH-GGZ.

Er een werkgroep rond psychisch kwetsbaren start in oktober dit jaar, 

t.b.v. concrete aanpak knelpunten (met namen multiproblematiek en 

wachtlijsten).

Aandachtspunten

Aandachtspunten voor 2022 en verder zijn: 

Vertaling van de intenties in concrete afspraken inclusief 

randvoorwaarden voor 2022 (regionaal) en 2023-25. Die vertaling moet 

echt merkbaar zijn voor praktijken.

De ruimte voor meer tijd voor de patiënt en zorgvernieuwing moet 

concreet worden. Regionale samenwerkingsverbanden moeten hiervoor 

ruimte krijgen in O&I.

De uitvoerbaarheid van intenties, plannen en afspraken in contracten 

vanwege problematiek op de arbeidsmarkt en de hoge werkdruk.

 

 

Wijzigingsoverzicht contracten zorgverzekeraars - LHV [34]

https://www.lhv.nl/product/wijzigingsoverzicht-contracten-zorgverzekeraars/
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ENO: DIT IS DE STAND VAN 
ZAKEN

De LHV heeft per verzekeraar een overlegteam (OHT). We vroegen elk team om 

ons een update te geven over de stand van zaken, de geboekte resultaten en de 

aandachtspunten. Dit is wat er speelt bij Eno.

Algemeen

Het OTH voor Eno wordt gevormd door een huisarts (Hans Uijen), 

bureaumedewerkers van de HCDO (Ine van Son (directeur HCDO), Lucas 

Fraza (huisarts en medisch directeur van de HCDO), Otto Quartero/Michiel 

Noordijk (huisartsen, voorzitter HCDO), Laura van den Hoek (manager 

ketenzorg HCDO) en Jorg Arends (LHV, coördinator).

Sfeerimpressie

Eno heeft begin dit jaar aangegeven hun uitgaven aan huisartsenzorg relatief 

te hoog te vinden en dat onvoldoende duidelijk was welke resultaten 

verschillende modules en prestaties opleverden. Tevens gaven zij aan dat er 

geld vrijgemaakt moet worden voor ‘de transitie in de regio naar 

anderhalvelijnszorg’. Ook wilde Eno een evenwichtiger verdeling van het geld 

dat aan modules wordt uitgegeven over de praktijken (praktijkvariatie 

minimaliseren). Tot slot gaf Eno aan minder open-eind-financiering te willen. 

Gevolg: er moet herziening en herverdeling van gelden plaatsvinden. Een 

duidelijke breuk met het verleden, waarin altijd goed werd samengewerkt en 

er weinig discussie was over onderbouwing e.d.. Kortom: geen goede sfeer. 
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Eno heeft het overleg met het OTH/HCDO afgebroken en heeft aangegeven 

de huisartsenpraktijken individueel te zullen benaderen met een 

contractaanbod 2022 waarbij de optie geboden wordt mee te werken aan 

substitutie in de regio. Met dit laatste zou een deel van de genoemde korting 

kunnen worden terugverdiend. Leden die het aanbod hebben opgevraagd 

waren zeer teleurgesteld, gaven aan fiks gekort te worden en moeite te 

hebben met een aantal ingevoerde regels. Dit laatste speelt met name voor de 

POH-S waar Eno een minimale formatie voorschrijft en voor de ouderenzorg 

die niet meer kostendekkend wordt gevonden.

Vanuit de HCDO wordt getracht in gesprek te komen met Eno, ook voor 2023.

In reactie op vragen van leden hierover heeft de LHV Eno aangesproken op 

de tekst van de algemene bepalingen (met name over controle) en de 

systematiek van berekening van de POH-module. Daarover vindt 8 oktober 

overleg plaats tussen LHV en Eno..

Resultaten

Belangrijkste resultaat van dit jaar is de verdere uitrol en uitbreiding van de 

pilot meer tijd voor de patiënt. Steeds meer praktijken doen hieraan mee.

Voor 2022 zijn de belangrijkste resultaten:

Behoud budget voor meer tijd voor de patiënt, mogelijkheid voor alle 

praktijken om hieraan deel te nemen. Wel met een iets lager gemiddeld 

bedrag en

Behoud vergoeding formatie praktijk management, POH-GGZ 9 uur 

extra in S3

Aandachtspunten

Aandachtspunten voor 2022 en verder zijn: 

Over de hele linie de verlaging van vergoedingen voor modules en 

verrichtingen; Er vervallen enkele modules waaronder die voor 

Doelmatig Voorschrijven.

De POH-S module buiten de keten: Eno stelt een minimum formatie eis 

voor vergoeding, gelijk aan de maximale vergoeding en gaat (volgens 

de LHV) op de stoel van de praktijkhouder zitten. Voor praktijken met 

een grotere formatie dan nu gefinancierd wordt de keuze: ofwel formatie 

verminderen, ofwel financieel inleveren.

Eno eist van iedereen de facto deelname aan de ouderenmodule met 

bijbehorende formatie POH-S (8,6 uur per normpraktijk), met volgens 

huisartsen onvoldoende randvoorwaarden.
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In de algemene inkoopvoorwaarden zijn meerdere bepalingen 

opgenomen die afwijking van de uniforme algemene bepalingen én 

ongunstig zijn voor de huisartsen

 

Wijzigingsoverzicht contracten zorgverzekeraars - LHV [34]

https://www.lhv.nl/product/wijzigingsoverzicht-contracten-zorgverzekeraars/
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DSW: DIT IS DE STAND VAN 
ZAKEN

De LHV heeft per verzekeraar een overlegteam (OHT). We vroegen elk team om 

ons een update te geven over de stand van zaken, de geboekte resultaten en de 

aandachtspunten. Dit is wat er speelt bij DSW.

Algemeen

Het OTH bestaat uit de volgende leden: Ingeborg van der Geest, Mathi 

Plasmans en Pieter Kromdijk. De LHV leden zijn allen praktijkhouder en lid 

van het kringbestuur WSD. Het OTH wordt ondersteund vanuit de LHV door 

Heleen van Bloemendaal en Monique Stegeman

Sfeerimpressie

De gesprekken met DSW vinden in goede sfeer plaats. Er vindt zowel een 

technisch als een bestuurlijk overleg plaats met DSW in gezamenlijkheid met 

de huisartsenorganisaties in de regio. Tot slot zijn er korte lijnen met DSW wat 

de sfeer ten goede komt. De kring WSD communiceert zelf goed via HaWeb 

met haar leden. Geregeld gaat het ook om informatie rondom contractering.

Resultaten

Met DSW is een 2 jarig contract voor 2022-2023 overeengekomen. In het 

contract zijn geen wezenlijke inhoudelijke aanpassingen gedaan. De 

belangrijkste ontwikkelingen worden puntsgewijs genoemd: 

Abonnementshonorarium: 

Uit een onder de leden gehouden enquête blijkt dat het merendeel van de 
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leden tevreden is over het abonnementshonorarium. Het biedt als groot 

voordeel dat er weinig administratieve lasten zijn, hetgeen voor rust in de 

praktijk zorgt. De uitkomst van deze enquête heeft de basis gevormd voor de 

inhoud van de gesprekken met DSW.

2% groeiruimte JZOJP:

Deze groei is volledig toegekend aan de toeslag zorgzwaarte. Zorgzwaarte is 

gebaseerd op leeftijd, geslacht, SES. Binnen het OTH is de intentie 

uitgesproken deze groei, naast substitutie, voor een deel in te zetten voor de 

inspanningen van de huisarts binnen het meekijkconsult met het Reinier de 

Graaf Gasthuis en SFGV. Het meekijkconsult is als pilot gestart in 2021 en is 

in 2022 structureel gemaakt.

POH S: 

POH’s wordt slechts door 50% van huisartsen volledig ingezet. Men wil graag 

opschalen binnen de ruimte die er is: vrijheid voor huisartsen over invulling 

zonder verdere regels. Het probleem hierbij is dat we te maken hebben met 

een krappe arbeidsmarkt en het is dus de vraag: waar haal je de POH-S 

vandaan?

Tekort aan huisartsen/ondersteunend personeel:

Er is zorg over het tekort aan huisartsen en ondersteunend personeel. Hierop 

wordt actie ondernomen door de LHV in samenwerking met de 

zorggroep/ondersteuningsorganisatie ZEL. Zo loopt er een onderzoek naar 

triage/praktijkvoering, is er speciale aandacht voor zorg in achterstandswijken 

en wordt er mogelijk gestart met een project zij-instromers doktersassistent. 

Er is sprake van een goede samenwerking in de regio met de HAP en de 

Zorggroep/ROS en er zijn verkennende gesprekken gaande om te komen tot 

een intensievere samenwerking in een structurele vorm.

Transmuraal overleg met ziekenhuizen:

Het contact en overleg met de tweedelijn verloopt goed. Zo is er een vaste 

contactpersoon binnen het bestuur die deze overleggen in de ziekenhuizen 

bijwoont. Ook is er een afspraak gemaakt dat een vertegenwoordiger van de 

Medische Staf van het ziekenhuis in de kringledenraad aanwezig mag zijn en 

andersom.

Aandachtspunten

De belangrijkste aandachtspunten of zorgpunten voor 2022 zijn dat het bij het 

abonnementshonorarium van DSW zoeken blijft naar een balans tussen het 

positieve van weinig administratieve lasten en het negatieve van soms een 
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minder passende beloning voor het ‘meerwerk’, dat op de huisarts afkomt. 

Daarnaast blijft het soms lastig een goede vertaling te maken van prikkels uit 

het HLA naar het DSW contract.
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DE FRIESLAND 
ZORGVERZEKERAAR (DFZ): 
DIT IS DE STAND VAN ZAKEN

De LHV heeft per verzekeraar een overlegteam (OHT). We vroegen elk team om 

ons een update te geven over de stand van zaken, de geboekte resultaten en de 

aandachtspunten. Dit is wat er speelt DFZ.

Algemeen

In het overlegteam huisartsenzorg Friesland nemen voor de overleggen met 

Zilveren Kruis/De Friesland deel namens de huisartsen: Karin Groeneveld, 

Rolf Savenije en Dave van den Bremer. Vanuit de regio organisatie 

Dokterszorg sluiten Martijn van der Werff en Margreet Euwes aan. Vanuit de 

LHV zijn Erik Dijkstra en Peter Izeboud betrokken. 

Sfeerimpressie

Het jaar is gestart met het opstellen van een gezamenlijke visie. Voor Zilveren 

Kruis is Friesland een bijzondere regio waar De Friesland als regionale 

verzekeraar altijd actief heeft meegedacht om de huisartsenzorg vorm te 

geven. Na een aantal beleidsarme jaren voorafgaand aan het overgaan van 

de inkoop door Zilveren Kruis is vanaf eind 2020 volop ingezet om een 

gezamenlijke agenda te formuleren. Daaruit zijn medio 2021 zes ambities 

vastgesteld: Borgen van de continuïteit huisartsenzorg, Goede zorg voor 

ouderen, Versterken van de organisatiestructuur, Ombuigen van de 

zorgvraag, Investeren in het ICT landschap en Versterking van de organisatie 
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over de lijnen heen. Per ambities zijn afspraken gemaakt over de uitwerking. 

Dat geeft vertrouwen in de toekomst. De extra inzet die nu voorgenomen 

wordt in de Organisatie & Infrastructuur via Dokterszorg geeft de 

huisartsenzorg de mogelijkheid te versterken op wijk en regio niveau.

Naast deze visie is ook extra aandacht gegaan naar de harmonisatie van de 

bestaande modules uit het De Friesland contract met het nieuwe Zilveren 

Kruis beleid. Aan de hand van meerdere gesprekken zijn alle prestaties en 

modules doorgenomen en van een vervolg voorzien. 

Resultaten

Belangrijk resultaat voor dit jaar en komend jaar is de investering vanuit de 

middelen Organisatie & Infrastructuur. Waar de afgelopen jaren al vanuit DFZ 

is ingezet in brede vorm van praktijkmanagement, kan dit nu doorontwikkeld 

worden naar wijkniveau. 

Ook is het dit jaar (eindelijk) mogelijk geworden om vanuit het Hoofdlijnen 

Akkoord te investeren op de terreinen: Stimuleren van persoonsgerichte 

benadering/Positieve Gezondheid, het stimuleren en gebruiken van 

zelfmetingen door patiënten, versterken van praktijk door het maken van een 

Praktijkanalyse en de inzet van Praktijkmanagement (kleine praktijken). 

Voor wat betreft het contract is het voor het komend jaar mogelijk gebleven 

om volgende zaken te declareren: FTO4/DTO, Step 2 verrichtingen en POH-

GGZ Jeugd. Voor praktijkmanagement is er een overgangsregeling. Ook de 

vergoeding voor PATZ groepen blijft bestaan. Dit zijn andere modules dan die 

in het Zilveren Kruis contract stonden en om het specifieke karakter voor 

Friesland behouden konden blijven. Wel biedt het Zilveren Kruis contract 

mogelijkheden voor krimpregio’s. Voor de huisartsen uit Noordoost Friesland 

kan hierop een beroep worden gedaan. 

Daarnaast was er in 2021 veel aandacht voor de huisartsen op de 

Waddeneilanden. Met de verzekeraar is afgesproken dat er een 

vervangingsregeling komt, omdat de ANW op de eilanden anders is 

georganiseerd dan op het vasteland. 

Aandachtspunten

Het beleid voor ouderenzorg is in het Zilveren Kruis contract anders 

vormgegeven dan bij De Friesland. Bij Zilveren Kruis is er geen aparte 

Advanced Care Planning (ACP) module en de vergoedingen voor 

ouderenzorg liggen lager. De effecten hiervan zullen in 2022 moeten blijken 

en input moeten geven voor het overleg met Zilveren Kruis/De Friesland. Ook 

de wijziging in POH-S financiering vraagt de komende periode aandacht. Of 
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de opzet van de verzekeraar tot afdoende financiering haalbaar blijkt, is een 

punt van overleg.
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CZ: DIT IS DE STAND VAN 
ZAKEN

De LHV heeft per verzekeraar een overlegteam (OHT). We vroegen elk team om 

ons een update te geven over de stand van zaken, de geboekte resultaten en de 

aandachtspunten. Dit is wat er speelt bij CZ.

Algemeen

In het OTH CZ zitten naast de bureaumensen van de LHV ( Patricia Brands 

en Cecile Kramer) de huisartsen: Harro den Hartog en Tom Reith. Tom Reith 

heeft aangegeven met deze functie te willen stoppen en voor hem moet een 

opvolger worden gevonden. Dit OTH voert periodiek bureau overleg met CZ 

en intern OTH overleg. Bij het bureau overleg sluit InEen ook aan. Daar 

worden praktische zaken besproken en de OTH vergaderingen voorbereid. De 

agenda van de OTH vergaderingen is meestal gevuld met strategische zaken 

zoals het inkoopbeleid van CZ en de visie van beide partijen op bijvoorbeeld 

digitalisering, Meer Tijd voor de Patiënt en continuïteits-vraagstukken.

Sfeerimpressie

De sfeer met CZ is zonder meer goed te noemen. Het overleg is constructief, 

beide partijen luisteren naar elkaar en onderzoeken hoe vraagstukken het 

beste kunnen worden opgelost. Dat dat niet betekent dat de vragende partij 

altijd gelijk krijgt spreekt voor zich maar het feit dat standpunten goed 

onderbouwd worden maakt dat begrijpelijker. 

Resultaten
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Op dit moment biedt CZ een twee jarige overeenkomst aan die doorloopt in 

2022. In 2022 verandert er dus niet veel maar dat betekent niet dat er wordt 

stil gezeten. De overeenkomst 2023-2024 komt er aan en ook het 

inkoopbeleid van CZ moet op 1 april 2022 gereed zijn. 

Aandachtspunten

Dit is het moment waarop wensen ten aanzien van de overeenkomst danwel 

het beleid kunnen worden ingebracht en besproken. En daar zet dit OTH ook 

op in. Een belangrijk aandachtspunt is dat in veel gebieden waar CZ preferent 

is, VGZ ook preferent is. Dat betekent dat huisartsen en zorggroepen te 

maken hebben met verschillende voorwaarden / afspraken daar waar het 

bijvoorbeeld gaat om farmacie, ouderenzorg, praktijkmanagement.

Over de speerpunten voor de overeenkomst en het inkoopbeleid 2023, daar 

gaat het OTH zich in de maand oktober 2021 over buigen. Centraal staat dan 

ook een eerste evaluatie van de CZ module Meer Tijd voor de Patiënt waarbij 

de inzet van een VS/PA wordt geleverd.
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ZILVEREN KRUIS: DIT IS DE 
STAND VAN ZAKEN

De LHV heeft per verzekeraar een overlegteam (OHT). We vroegen elk team om 

ons een update te geven over de stand van zaken, de geboekte resultaten en de 

aandachtspunten. Dit is wat er speelt bij Zilveren Kruis.

a. Wie zitten er in het OTH, wat speelt er, wanneer zitten er belangrijke 

mededelingen/bijeenkomsten aan te komen

Het OTH ZK bestaat uit 7 Kringbestuurders afgevaardigd vanuit de 7 LHV 

Kringen met ZK als preferente zorgverzekeraar ondersteund door twee LHV 

bureau medewerkers. De 7 ZK-Kringen zijn:

Amsterdam/Almere.

Drenthe.

Gelre-IJssel.

Midden-Nederland.

Noord-Holland Midden.

Rotterdam.

Zwolle/Flevo/Vechtdal.
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Het OTH ZK voert de gesprekken met ZK over het inkoopbeleid en contract 

sinds een aantal jaren gezamenlijk met een delegatie vanuit InEen 

(regiodirecteuren en bureau). In de afgelopen maanden is er uitgebreid, 

intensief en constructief overleg geweest van LHV en InEen met ZK over het 

inkoopbeleid en het contract voor 2022-2023.

We ervaren dat we op een strategisch beslissend kruispunt staan in de 

overleggen met ZK. Dat heeft het OTH ZK doen besluiten om terug te gaan 

naar de leden in de 7 ZK-Kringen om hun mening op te halen over de uitkomst 

van de overleggen met ZK. Dit zal op korte termijn gebeuren via een korte 

enquête in de Kringnieuwsbrieven. Dit is een vanzelfsprekende stap voor het 

OTH ZK om gefundeerd richting te kunnen geven aan de vervolggesprekken 

met ZK. We vragen jullie allemaal te reageren. Daarmee geef je invulling aan 

onze gezamenlijke koers in de vervolggesprekken van het OTH met ZK.

Op dit moment bereiken ons veel signalen van bezorgde huisartsen over de 

door hen verwachte terugval in inkomsten in 2022 n.a.v. de fors gewijzigde 

financiering van de POH-S. Veel huisartsen willen weten wat dit concreet voor 

hun praktijk inhoudt en dat is maatwerk. We ontvangen dan ook veel 

verzoeken om dit te berekenen. Om deze maatwerkberekening voor 

praktijkhouders te faciliteren sturen we binnenkort via de 7 

Kringnieuwsbrieven een:

1) handleiding voor het invullen van de nieuwe POH-S rekentool van ZK én

2) instructie voor het vergelijken van inkomsten via de POH-S in 2021 met 

2022.

 

b. Sfeerimpressie (hoe verloop het proces / overleg met de ZV)

ZK hield de gesprekken tot eind januari 2021 af. Vervolgens kwamen de 

gesprekken zeer laat tot stand nadat een zee aan protestbrieven van leden 

het OTH weer in positie brachten.

We hebben ingezet op goede afspraken met oog voor de patiënt, verzekeraar 

en ons huisartsen om op een bedrijfseconomische verantwoorde en gezonde 

manier goede zorg te kunnen leveren. Onze uitgangspunten in de 

besprekingen komen in de praktijk neer op:

1. Zorg betalen waar deze zorg geleverd wordt.
2. Structurele en solide financiering en geen projectfinanciering.
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3. Transparantie. Er mag geen sprake zijn van verborgen bezuiniging en 

dus is monitoring en dempen van schokeffecten noodzakelijk.

c.    Belangrijkste resultaten van dit jaar of voor komend jaar

Uitkomst van het overleg over het voorgenomen beleid van Zilveren Kruis

Na intensieve en constructieve overleggen op directie- en beleidsniveau heeft 

ZK de volgende wijzigingen voorgesteld m.b.t. het inkoopbeleid 

huisartsenzorg 2022-2023 als maximale toenadering:

1. POH-S

Voor de POH-S komt er een module, gekoppeld aan het huisartsencontract, 

als aanvulling op de declaraties van de consulten en verrichtingen van de 

POH op ons nadrukkelijke verzoek. Voor deze module heeft ZK een rekentool 

gemaakt. ZK vergoedt via deze module 15% van de uren die een POH-S 

overhoudt om te declareren. Uren die ZK al vergoedt, bijvoorbeeld via 

ouderenzorg, tellen daar niet bij mee. Het uitgangspunt van ZK voor de 

combinatie van declaraties van de consulten en verrichtingen van de POH en 

de hoogte van deze aanvullende module is dat dit geen bezuiniging vormt en 

geen extra groeiruimte kost. Hierbij is afgesproken dat de effecten van deze 

wijziging gemonitord worden op macroniveau door ZK en op micro (praktijk) 

niveau door LHV. Op praktijkniveau kunnen ongewenste schokeffecten 

ontstaan zoals bij elke verandering van de bekostigingssystematiek. ZK zal in 

gesprek blijven met huisartsen, regio-organisaties en brancheorganisaties 

over de uitwerking van dit beleid aan de hand van de monitoring.

2. Module kwetsbare ouderen

Volgens ZK vragen sterke netwerken om een regionale aanpak en daarom 

contracteert ZK deze module vanaf 2022 bij voorkeur via de regio-organisatie. 

Dat is voor de meeste regio’s nieuw. Tijdens de inkoopgesprekken met de 

regio-organisaties bespreekt ZK de fasering in de desbetreffende regio. Het 

kan voorkomen dat een regio en de aangesloten huisartsen meer tijd nodig 

hebben voor de implementatie. Naar aanleiding van ons dringende verzoek is 

ZK bereid om in 2022 en 2023 de huisarts vanaf de opening van het 

inkoopportaal de mogelijkheid te geven om te kiezen voor individuele- of 

regionale contractering. Per 1-1-2024 wil ZK de volledige overgang naar 

contractering via de regio-organisatie gerealiseerd hebben. In januari 2022 

evalueren ZK LHV en InEen in welke regio’s contracteren regionaal is 

doorgevoerd. ZK wil daarmee inzichtelijk maken wat er in de overige regio’s 

nog nodig is voor een goede overgang binnen 2 jaar. LHV en InEen willen 

daarbij intensiever met ZK in dialoog gaan over de wijze waarop ouderenzorg 

gecontracteerd wordt vanaf 2024.
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3. Groeiruimte 2022

Afgesproken is om de beschikbare groeiruimte (naast de groeiruimte die ZK 

gereserveerd heeft voor regionale organisatiegraad, digitale innovaties en 

Juiste Zorg op de Juiste Plek) in te zetten voor ouderenzorg. Hierover maakt 

ZK afspraken met de regio-organisaties. Het merendeel van deze groeiruimte 

wordt daarbij ingezet voor ouderenzorg in huisartsenpraktijken en 

gerelateerde projecten bijvoorbeeld ‘Meer tijd voor de patiënt’ initiatieven.

Is er voldoende bereikt?

Om dit te bepalen toetst het OTH haar uitgangspunten aan het behaalde 

resultaat (= uitkomst van het overleg over het voorgenomen beleid van ZK). 

We zien zeker dat ZK ons tegemoet komt op alle drie de onderdelen, maar 

moeten ook constateren dat onze uitgangspunten daarbij niet volledig worden 

gehaald:

1. Transparantie (o.a. dempen schokeffecten)

ZK zet een mooie stap met de aanvullende module voor de POH-S. Daarbij is 

er verschil van inzicht over de hoogte van de compensatie voor 

budgetneutraliteit op praktijkniveau. Helaas wil ZK geen schriftelijke 

toezegging doen om via monitoring geconstateerde schokeffecten op 

praktijkniveau (die we niet uit kunnen sluiten) te dempen. Wel heeft ZK 

toegezegd vanuit beide kanten (LHV en ZK) te monitoren op mogelijke 

schokeffecten en deze analyses mee te wegen in eventueel benodigde 

aanpassingen. Om een indruk te krijgen van de te verwachten schokeffecten 

kun je de rekentool 2022 invullen en die vergelijken met de rekentool 2021. 

Elke praktijk kan dan vooraf inschatten of declareren van niet-ketenzorg 

verrichtingen door de POH-S het verschil kan opheffen.

 

2. Zorg betalen waar die wordt geleverd

In 2022 en 2023 kan de module kwetsbare ouderen vanaf de opening van het 

inkoopportaal door de huisarts individueel gecontracteerd worden via een 

keuzemogelijkheid (vink). Dit is een grote stap voor ZK in onze richting die we 

waarderen. Daarbij houdt ZK vast aan haar ingezette beleidslijn om vanaf 

2024 deze module alleen via de regio-organisatie te contracteren. Na diverse 

uitgebreide gesprekken is het ons niet duidelijk geworden welke toegevoegde 

waarde ZK daarbij verwacht te realiseren. Het OTH zet in op contractering van 

zorg op de plaats waar die geleverd wordt. Dit houdt in dat individuele 

contractering door de huisarts als een gelijkwaardige route mogelijk moet 

blijven naast regionale contractering. ZK houdt echter vast aan beëindiging 
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van individuele contractering van deze module vanaf 2024. ZK heeft 

toegezegd om begin 2022 hierover verder in gesprek te gaan.

Structurele en solide financiering en geen projectfinanciering

ZK zal het merendeel van de groeiruimte 2022 inzetten voor ouderenzorg in 

huisartspraktijken en gerelateerde projecten. Wij waarderen dat. ZK wil ruimte 

houden om de exacte verdeling per regio(-organisatie) nader te bepalen.

Het mogelijke schokeffect van POH-S is structureel en behoeft structurele 

compensatie of aanpassing van de rekentool.

Dankzij alle intensieve en constructieve gesprekken hebben we het beleid van 

ZK op belangrijke punten kunnen aanpassen. We hebben hierbij echter nog 

niet al onze uitgangspunten gerealiseerd. We zijn nog ver verwijderd van een 

visie-gedreven contract waarbij investering in de eerste lijn het uitgangspunt 

zou moeten zijn. Het OTH heeft zorg of de budgetneutraliteit voor praktijken 

als gevolg van de gewijzigde POH-S financiering voldoende is gewaarborgd. 

Het OTH monitort dit de komende periode scherp en bespreekt dit met ZK. 

Daarnaast hebben we nu niet kunnen afspreken dat de module kwetsbare 

ouderen na 2024 door individuele huisartsen gecontracteerd kan blijven 

worden als gelijkwaardige route naast regionale contractering. Over de 

invulling na 2024 spreken we begin 2022 verder met ZK.

d.    Belangrijkste aandachtspunten of zorgpunten voor 2022

Hoe gaan we nu verder?

ZK geeft aan de maximale aanpassingen in haar voorstel te hebben 

opgenomen als één pakket afspraak en vraagt het OTH om steun voor deze 

lijn. Ondanks dat we met dit pakket niet al onze uitgangspunten bij de 

gesprekken gerealiseerd hebben, beseffen we ons dat dit het maximaal 

haalbare is op dit moment. We zijn ervan overtuigd dat we met onze steun 

voor dit bereikte resultaat een betere basis leggen voor constructieve 

toekomstige overleggen met ZK. Uiteraard willen we graag jullie mening 

ophalen over het bereikte resultaat als input voor onze vervolggesprekken in 

2022 met ZK. Via een korte enquête zullen we dat op korte termijn doen. We 

vragen jullie allemaal te reageren. Daarmee geef je invulling aan onze 

gezamenlijke koers in de vervolggesprekken van het OTH met ZK.
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