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WIJZIGING OVEREENKOMST 2019 
Polyfarmacie 

Naarmate patiënten ouder worden neemt vaak het chronisch gebruik van meerdere medicijnen toe. Dit kan er toe 

leiden dat de farmacotherapie complexer wordt en dat het voor de patiënt lastiger is om therapietrouw te blijven. 

Een combinatie van medicijnen kan tot nadelige gevolgen leiden. Voor veel ouderen wordt reeds de prestatie 

Integrale Ouderenzorg door de huisarts uitgevoerd. In de vergoeding hiervoor is ook een deelbedrag bestemd voor 

de polyfarmacie check. Omdat er buiten deze specifieke groep toch verzekerden zijn met meervoudig 

medicijngebruik blijft de prestatie polyfarmacie gehandhaafd. 

CONTRACTERING HUISARTSENZORG 2019 
Inmiddels is de contractering 2019 bijna rond. We hebben een paar aandachtspunten die we graag met u delen. 

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’. 

NIEUWE UZOVI CODE 3358 
Per 1 januari 2019  voegen wij de administraties van De Friesland en Zilveren Kruis samen. Vanaf 1 januari 2019 
worden alle verzekerden van Uzovi-code 7084 DFZ overgezet naar Uzovi-code 3358 De Friesland.  

U levert de declaraties voor De Friesland verzekerden gesplitst aan om afwijzingen te voorkomen.  

• Declaraties met een behandel- of startdatum vanaf 1 januari 2019 levert u aan op Uzovi-code 3358.  

• Declaraties met een behandel- of startdatum tot en met 31 december 2018 levert u aan op Uzovi-code 
7084.  
 

Wij informeren u nader middels een separate brief over de gevolgen van de integratie van de administraties van 
De Friesland en Zilveren Kruis. 
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Wij wensen u een heel voorspoedig en vitaal 2018 toe! 
Mathilde, Erik, Peter en Henk Jan 

Account Huisartsen 
 



CONTACT 
Heeft u vragen? Mail deze dan gerust naar huisartsenzorg@defriesland.nl. Zet in uw e-mail altijd de praktijk AGB 

code zodat we uw vraag sneller kunnen beantwoorden.  

 

CONTACTPERSONEN  
Functie Naam/afdeling E-mailadres Telefoonnummer 

Coördinatie Mathilde Winsser  huisartsenzorg@defriesland.nl 058-291 37 09 

Accountmanager Peter Semplonius peter.semplonius@defriesland.nl 058-291 35 96 

Medisch adviseur Erik van der Worp erik.vdworp@defriesland.nl 058-291 35 23 

Medewerker Contractbeheer ContractBeheer contractbeheer@defriesland.nl 058-291 31 31 
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