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GECOMBINEERDE LEEFSTIJL INTERVENTIE (GLI) 
Per 1 januari 2019 is de GLI een nieuwe prestatie binnen de Zorgverzekeringswet. De Friesland Zorgverzekeraar 

geeft met de GLI meer inhoud aan preventie. De afgelopen periode zijn er informerende gesprekken gevoerd met 

zorgaanbieders en gemeenten. De input en feedback die we tijdens deze sessies hebben ontvangen is mede input 

geweest voor het inkoopbeleid GLI. 

 

ZELFZORG ONDERSTEUND (ZO!) 
Per 1 januari 2019 wordt de financiering van Zelfzorg Ondersteund! opgenomen in de reguliere zorginkoop. In 

overleg met alle relevante stakeholders zijn de landelijke inkoopvoorwaarden recent gepubliceerd, deze vindt u 

hier. De Friesland Zorgverzekeraar onderschrijft in haar inkoopbeleid en strategische visie het belang van Zelfzorg 

en omarmt de landelijke inkoopvoorwaarden ZO! van harte. 

 

CONTINUÏTEIT HUISARTSENZORG 
Minister Bruno Bruins van VWS was 9 juli te gast bij de stakeholders bijeenkomst om zich te laten informeren over 

de huisartsenzorg in Friesland.  Het ging vooral over het dreigende huisartsentekort in Friesland. Dit heeft te maken 

met onder andere de beperkte beschikbaarheid van jonge huisartsen, steeds meer huisartsen die in deeltijd 

werken, de kansen van partners van de huisartsen op de Friese arbeidsmarkt, de weinige opleidingsplaatsen voor 

huisartsen in opleiding, de lastige start van een nieuwe praktijk en huisvestingsproblemen van praktijken. Omdat 

de oorzaken zo divers zijn, is er samen met Wagro Friesland, de FHV, Dokterszorg Friesland, ROS Friesland en GGD 

Fryslân een plan van aanpak gemaakt, waarmee we de huisartsenzorg in Friesland toekomstbestendig willen 

maken. De eerste acties zijn in gang gezet. Meer informatie hierover vindt u op onze website.   

 

FUSIE MET ZILVEREN KRUIS  
Zoals u waarschijnlijk weet is De Friesland nu met Zilveren Kruis gefuseerd. Dit heeft tot gevolg dat verschillende 

bedrijfsonderdelen worden samengevoegd. De zorginkoop in Friesland blijft bij De Friesland. Het team 

huisartsenzorg zal deze taak blijven uitvoeren. Voor u zal er wat dat betreft weinig veranderen.  

 

FORMAT BEHORENDE BIJ BIJLAGE PRESTATIES 2018 
Houdt u er rekening mee dat u het format behorende bij bijlage prestaties 2018 voor 31 juli bij ons aanlevert. Wilt 

u zo vriendelijk zijn om het gevulde format in Excel bestand bij ons aan te leveren? U kunt het format sturen naar 

huisartsenzorg@defriesland.nl.  

In tegenstelling tot wat er in de bijlage prestaties 2018 onder de zorgprestatie Stoppen met Roken staat, hoeft u 

geen gegevens middels dit format aan te leveren.  
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https://www.defriesland.nl/Images/inkoopdocument-gli-2019-36911.pdf
https://www.defriesland.nl/Images/Voorwaarden-Zelfzorg-Ondersteund-juli-2018-36829.pdf
https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/huisartsenzorg-en-integrale-zorg/continuiteit-huisartsenzorg/default.aspx
https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/huisartsenzorg-en-integrale-zorg/formulieren.aspx
mailto:huisartsenzorg@defriesland.nl


MUTATIES ZORGPRESTATIE 
De mutaties zorgprestaties kunnen via het zorginkoopportaal van VECOZO worden gewijzigd. Wanneer u deze 

minimaal één maand voorafgaand aan het nieuwe kwartaal (1 oktober) aan ons doorgeeft, zorgen wij voor een 

tijdige verwerking. Dit geldt ook voor wijzigingen in omstandigheden die van belang zijn voor de berekening van 

het tarief. U kunt declareren wanneer de overeenkomst en  de bijbehorende addenda geaccepteerd zijn. 

 

ELEKTRONISCH DECLAREREN  
Helaas ontvangen wij nog altijd losse nota’s. Wilt u zo vriendelijk zijn om al uw declaraties elektronisch in te dienen?   

 

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.  

 

CONTACTPERSONEN  
Functie Naam/afdeling E-mailadres Telefoonnummer 

Coördinator 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 

Declaratie en administratie Afdeling zorgdeclaraties huisartsen@defriesland.nl 058-291 38 91 

ContractBeheer Janet Dekker contractbeheer@defriesland.nl 058-291 31 31 

 

 

 

 

WIJ WENSEN U EEN FIJNE VAKANTIE! 
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