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Over deze aanvulling

De LHV, VPHuisartsen en InEen hebben met zorgverzekeraars en de NZa afspraken 
gemaakt	over	financiële	steun	voor	huisartsenpraktijken	en	huisartsenposten.	Deze	
steunmaatregelen moeten de continuïteit van huisartsenpraktijken en huis artsen
posten borgen. In deze aanvulling op de LHVDeclareerwijzer leest u welke gevolgen 
de afspraken hebben voor uw declaraties. Voor de overige declaraties, kunt u de LHV
Declareerwijzer gewoon blijven gebruiken. 
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1 Maatregelen voor huisartsenpraktijken 

Maatregelen voor 
huisartsenpraktijken

1.1  Visites aan patiënten 
 die (mogelijk) besmet zijn 
 met het coronavirus

1.2 Tijdelijk moduletarief 

 corona

1.3 Declareren bestaande

 moduletarieven

1.4	 Acute	financiële	

 problemen 

1.5 Praktijken met veel 

 toeristen, expats, 

 gemoedsbezwaarden e.d.

1.1 Visites aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn met 
  het coronavirus
 
 
Voor visites aan patiënten die mogelijk besmet zijn 
met het coronavirus mag u de tarieven voor intensieve 
zorg (dag en ANWtarief) declareren. Deze maatregel 
geldt met terugwerkende kracht tot 1 maart jl. Voor 
dergelijke visites vanaf 1 maart jl. declareert u dus 
niet de reguliere visitetarieven, maar de tarieven voor 
intensieve zorg. 

NZatarieven intensieve zorg
Geen contract met de zorgverzekeraar van de 
patiënt nodig

Zo declareert u 
• U declareert bij de zorgverzekeraar van de patiënt;
• U declareert voor deze visites de bestaande tarieven 
 voor intensieve zorg zoals u die ook gebruikt bij 
 intensieve zorg aan terminale patiënten of patiënten 
 met een bepaalde CIZindicatie (zie paragraaf 3.3 
 van de LHVDeclareerwijzer 2020). U gebruikt daarbij 
 ook dezelfde Vektiscodes.
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1.2 Tijdelijk moduletarief corona
Er komt een tijdelijk moduletarief van € 10,00 per 
patiënt voor het tweede kwartaal van 2020. Deze 
module krijgt als peildatum 1 april 2020.

NZatarief (€ 10,00)
Geen contract met de zorgverzekeraar van de 
patiënt nodig

Zo declareert u (later in april) 
• U declareert bij de zorgverzekeraar van de patiënt;
• U declareert over het tweede kwartaal;
• U declareert voor iedere patiënt die op naam bij u 
 staat ingeschreven op de eerste dag van het tweede 
 kwartaal (de peildatum 1 april).

U kunt deze module nu nog niet declareren. 
Dit komt omdat de module nog moet 
worden ingevoerd in de systemen van zorg
verzekeraars en in de HISen. Dat gebeurt zo 
snel mogelijk. Zorgverzekeraars verwachten 
dat deze module half april beschikbaar is. De 
details over deze module, zoals de naam en 
de Vektiscode, zijn op dit moment nog niet 
bekend. Houdt u de updates op de LHV
website en eventuele berichten van uw HIS
leverancier daarom goed in de gaten. 

Maatregelen voor 
huisartsenpraktijken

1.1 	 Visites	aan	patiënten	

 die (mogelijk) besmet zijn 

 met het coronavirus

1.2 Tijdelijk moduletarief 
 corona

1.3 Declareren bestaande

 moduletarieven

1.4	 Acute	financiële	

 problemen 

1.5 Praktijken met veel 

 toeristen, expats, 

 gemoedsbezwaarden e.d.
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1.3 Declareren bestaande    
  moduletarieven  

1.4 Acute financiële problemen

De bestaande moduletarieven die u met de 
zorgverzekeraar bent overeengekomen kunt u 
gewoon declareren. Denkt u aan modules POH
GGZ, POHS, ouderenzorg, kwetsbare ouderen, 
praktijkmanagement e.d. Hetzelfde geldt voor 
de ketenzorgtarieven die u met de zorggroep 
hebt afgesproken. Door de omstandigheden 
kunt u waarschijnlijk niet volledig voldoen aan de 
voorwaarden die u bent overeengekomen met de 
zorgverzekeraar of de zorggroep. De NZa en de 
zorgverzekeraars hebben verklaard hiervoor begrip 
te hebben. U loopt niet het risico dat u achteraf moet 
terugbetalen als u de zorg waarvoor deze tarieven 
gelden niet volledig hebt kunnen leveren.

Zo declareert u 
• U declareert de bestaande moduletarieven bij de 
 zorgverzekeraar zoals u dat altijd doet;
• U declareert de bestaande ketenzorgtarieven 
 bij de zorggroep zoals u dat altijd doet;
• Voor zover mogelijk levert u de zorg volgens de 
 gemaakte afspraken.
 

Komt u ondanks bovenstaande maatregelen in de 
financiële	problemen,	dan	kunt	u	zich	melden	bij	
de preferente zorgverzekeraar. Zorgverzekeraars 
maken hiervoor een lijst met contactgegevens van de 
zorgverzekeraars. Houdt u de updates op de LHV
website goed in de gaten.

 
 
 

Maatregelen voor 
huisartsenpraktijken

1.1 	 Visites	aan	patiënten	

 die (mogelijk) besmet zijn 

 met het coronavirus

1.2 Tijdelijk moduletarief 

 corona

1.3 Declareren bestaande
 moduletarieven

1.4 Acute financiële 
 problemen 

1.5 Praktijken met veel 

 toeristen, expats, 

 gemoedsbezwaarden e.d.



7

 Declareerwijzer 2020
 Aanvulling coronavirus
 

1.5 Praktijken met veel toeristen, expats, gemoedsbezwaarden e.d. 

Hebt u een praktijk met veel toeristen, buitenlands 
verzekerden (waaronder expats) of veel gemoeds
bezwaarden? Dan biedt de verhoging van de in
schrijftarieven mogelijk onvoldoende compensatie. 

Op dit moment zijn daarvoor nog geen aanvullende 
maatregelen	bedacht.	Bij	financiële	problemen	kunt	u	
zich melden bij de preferente zorgverzekeraar 
(zie hierboven onder 1.4).

Maatregelen voor 
huisartsenpraktijken

1.1 	 Visites	aan	patiënten	

 die (mogelijk) besmet zijn 

 met het coronavirus

1.2 Tijdelijk moduletarief 

 corona

1.3 Declareren bestaande

 moduletarieven

1.4	 Acute	financiële	

 problemen 

1.5 Praktijken met veel 
 toeristen, expats, 
 gemoedsbezwaarden e.d.
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Maatregelen voor 
huisartsenposten 
(ANW-zorg) 

2.1 Declaratie extra kosten 
 vanwege corona

2.2  Opslag voor extra 
 ingeroosterde uren  

2 Maatregelen voor huisartsenposten 
 (ANW-zorg) 

  

Huisartsenposten kunnen tijdelijk aanvullende budget
afspraken maken met de zorgverzekeraars van wege 
extra gemaakte kosten door de coronacrisis.

Deze maatregel geldt waarschijnlijk met 
terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl.

Huisartsenposten mogen huisartsen die extra worden 
ingeroosterd vanwege de coronacrisis tijdelijk een 
opslag van € 15,00 bovenop het uurtarief van € 78,00 
betalen (vergelijkbaar met de bestaande regeling bij 
samenwerking met de SEH of ambulancezorg).

Deze maatregel geldt waarschijnlijk met 
terugwerkende kracht vanaf 1 maart jl.

2.1 Declaratie extra kosten 
  vanwege corona

2.2 Opslag voor extra 
  ingeroosterde uren  
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3 Maatregelen voor daglocaties voor 
	 (mogelijk)	besmette	patiënten

Over de vergoeding van de kosten die worden 
gemaakt voor de nieuwe tijdelijke daglocaties 
voor patiënten die (mogelijk) zijn besmet met het 
coronavirus, wordt nog overlegd. Nadere informatie 
volgt zodra hierover meer bekend is.
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Colofon

De LHVDeclareerwijzer 2020: ‘Aanvulling vanwege het coronavirus’ is een uitgave van 
de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV).
Versie 1, 30 maart 2020

Landelijke Huisartsen Vereniging
Domus Medica
Mercatorlaan 1200
3528 BL  Utrecht
Postbus 20056
3502 LB  Utrecht
Telefoon  (085) 04 80 000 
Email  lhv@lhv.nl
Website  www.lhv.nl

Disclaimer
De LHVDeclareerwijzer 2020: ‘Aanvulling vanwege het coronavirus’ is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Aan de inhoud kunnen geen rechten worden ontleend.

© LHV, maart 2020
Alle rechten zijn voorbehouden aan de Landelijke Huisartsen Vereniging. Niets uit deze uitgave mag zonder voor
afgaande toestemming van de LHV worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt. De leden van de LHV hebben 
het exclusieve recht tot verveelvoudiging van teksten uit deze uitgave. 
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