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CONTRACTERING
Inmiddels is de contractering 2018 bijna rond. We hebben een paar aandachtspunten die we graag met u delen
in deze nieuwsbrief.
Declareren
U kunt declareren wanneer de overeenkomst en de bijbehorende addenda geaccepteerd zijn.
Verre Zorgverzekeraars
Het is belangrijk dat u het tabblad ‘Zorgverzekeraar volgen’ in VECOZO ook invult. Anders wordt de overeenkomst
niet doorgezet naar de zogenoemde ‘Verre Zorgverzekeraars’.

KLEINE CHIRURGISCHE VERRICHTINGEN
In de overeenkomst voor 2015 is een afspraak gemaakt voor een prestatiebeloning voor het zelf uitvoeren van
kleine chirurgische verrichtingen. De beloning is gebaseerd op de geopende DOT’s van de ziekenhuizen. Over deze
verrekening met het uitbetaalde voorschot in 2015 informeren wij u in het eerste kwartaal 2018.

PASSANTEN
Voor het declareren van het passantentarief gelden door de NZa vastgestelde voorwaarden en beperkingen. Het
betreft patiënten die niet bij de huisarts zijn ingeschreven én een beroep doen op incidentele en acute
huisartsenzorg. Deze patiënten mogen niet wonen in de vestigingsgemeente van de declarerend huisarts. Ook kan
het passantentarief alleen gedeclareerd worden buiten de ANW uren. Wanneer niet aan deze voorwaarden wordt
voldaan, kunt u alleen een regulier consult declareren.

EIGEN RISICO
Deelname aan de prestatie ‘Stoppen met roken’ maakt aanspraak op het eigen risico van de verzekerde. Het
programma bestaat uit verschillende onderdelen. Ondersteuning met Nicotinevervangende middelen en
geneesmiddelen is één van deze onderdelen. Daarom maakt deze zorg aanspraak op het eigen risico. Ook het
verrichten van laboratoriumonderzoek, bijvoorbeeld bloedonderzoek, doet aanspraak op het eigen risico. Wij
vinden het belangrijk dat u hiervan op de hoogte bent, zodat u eventueel de verzekerde kunt inlichten.

CONTACT
Heeft u vragen? Mail deze dan gerust naar huisartsenzorg@defriesland.nl. Wij vragen u bij uw e-mail de praktijk
AGB code te vermelden.

FEESTDAGEN
Wij wensen u een heel voorspoedig en vitaal 2018 toe!
Mathilde, Wim, Erik, Peter, Floriaan en Jenneke
Account Huisartsen
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