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AANVULLENDE INDEXERING TARIEVEN HUISARTSENZORG 
LHV, InEen en De Friesland hebben overeenstemming bereikt over de indexering van een aantal tarieven zoals 
afgesproken in het Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022. Dankzij deze afspraken komt er een einde 
aan een verschil van inzicht over de uitleg van de bepalingen in het Hoofdlijnenakkoord. 

Afspraken 2019 
Door deze afspraken indexeert De Friesland bepaalde huisartsentarieven met terugwerkende kracht vanaf 
1 januari 2019. De Friesland hanteert daarbij de prijsindexatie van 4% in lijn met de NZa-beleidsregel. Dit betreft 
de indexatie van de volgende prestaties en verrichtingen: 

• Segment 1: medicatiebeoordeling chronisch UR-geneesmiddelengebruik 
• Segment 3: resultaatbeloning service en bereikbaarheid, resultaatbeloning stimulering huisartsenzorg 

in krimpregio's, resultaat beloning overig zorg voor kwetsbare ouderen/groepen, resultaatbeloning 
overig praktijkaccreditatie, resultaatbeloning overig FTO/DTO, resultaatbeloning overig Step 2 
specialistische verrichtingen, resultaat beloning overig Step 2 therapeutische injecties. 

• Buiten segmenten: een deel van de M&I-verrichtingen. 

De overige tarieven in Segment 1 en 3 waren al door De Friesland geïndexeerd. 

Administratieve verwerking 
Uitgangspunt is dat De Friesland de aanvullende indexering berekent en dat u dit als een jaartarief declareert 

per verzekerde. De Friesland past de huidige tarieven van de prestaties dus niet aan.  

Ten aanzien van de zorgprestaties per verrichting wordt op basis van uw declaraties over het eerste halfjaar 

2019 (peildatum 1 augustus 2019) het bedrag van de indexering berekend. Dit bedrag wordt geëxtrapoleerd 

naar het gehele jaar 2019. Vervolgens wordt dit bedrag omgerekend naar een bedrag per verzekerde. Voor de 

zorgprestaties per verzekerde wordt de indexering berekend aan de hand van de afgegeven tarieven conform 

de betreffende addenda bij de ‘Overeenkomst Huisartsenzorg 2019’. 

Het totaalbedrag betreft een bedrag per verzekerde en kan voor het hele jaar in het 3e of 4e kwartaal 

gedeclareerd worden bij De Friesland en de verre zorgverzekeraars. De Friesland berekent het tarief en 

communiceert in augustus over de werkwijze in VECOZO met de contactpersoon van uw huisartsenpraktijk.  

VERSNELLEN VAN DIGITALISERING VIA OPEN 
In het Hoofdlijnenakkoord Huisartsenzorg 2019-2022 is de paragraaf ‘digitalisering en ICT-zorginfrastructuur’ 

opgenomen. Deze paragraaf onderstreept het belang dat door de ondertekenaars wordt gevoeld om de 

digitalisering te versnellen.  

Eén van de impulsen betreft het programma OPEN. Dit programma is inmiddels uitgewerkt en van start gegaan.  

Dit maakt het mogelijk dat huisartsen en andere zorgverleners uit de georganiseerde eerstelijnszorg aan iedere 

inwoner die dat wil veilig, betrouwbaar en zonder kosten, digitaal toegang kunnen verlenen tot de eigen 

gezondheidsgegevens. Van u wordt verwacht dat u online inzage in het medisch dossier verleent en dat u zich 

aansluit bij een regionale ‘coalitie’ die meedoet met OPEN. Daarnaast kunt u gebruik maken van de regionaal 

geboden voorlichting en scholing om zowel voor patiënt als uzelf maximaal profijt te halen uit de online inzage. 

Voor meer informatie verwijzen wij graag naar de websites van LHV, OPEN en MedMij.  

Om als huisarts in aanmerking te komen voor de financiële vergoeding is een overeenkomst met de regionale 

‘coalitie’ nodig. In deze overeenkomst geeft u aan deel te nemen aan het programma OPEN. De regionale 

coalities wordt gevraagd dit aan alle huisartsen in hun regio te bieden, ook als de huisarts geen lid is van de 

(huisartsen) organisatie.  
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https://www.lhv.nl/uw-praktijk/ict/online-inzage-het-patientendossier
http://www.open-eerstelijn.nl/
https://www.medmij.nl/artikel/vipp-regeling-voor-eerstelijnszorg-open-gepubliceerd/


GECOMBINEERDE LEEFSTIJLINTERVENTIE (GLI) IN ONZE PROVINCIE 
Verzekerden van De Friesland Zorgverzekeraar met overgewicht en een gezondheidsrisico kunnen nu via de 
basisverzekering op verschillende plaatsen in Friesland meedoen aan de zogeheten Gecombineerde 
Leefstijlinterventie (GLI). 

De Friesland heeft drie zorgaanbieders in Friesland hiervoor gecontracteerd. Ketenzorg Friesland in 
Heerenveen, zorggroep Catena in Drachten en de Fysiotherapie Coöperatie Friesland gaan samen de 
leefstijlinterventies actief aanbieden. Vanaf 1 mei zijn de eerste groepen gestart. 

Als huisarts kunt u de gemotiveerde verzekerde verwijzen naar de genoemde zorgaanbieders. De 
leefstijlcoaches daar doen vervolgens nog een intakegesprek om er zeker van te zijn dat de deelnemers zich er 
bewust van zijn dat de GLI niet vrijblijvend is en dat ze er twee jaar aan vast zitten. 

Zie ook dit artikel in ons magazine Fam, gelezen door bijna 200.000 verzekerden van De Friesland. 

INVULLEN FORMAT BEHORENDE BIJ BIJLAGE PRESTATIES 2019 
Het format met de indicatoren en vragen ten aanzien van uw overeenkomst Huisartsenzorg 2019 staat klaar op 

onze website. Wilt u zo vriendelijk zijn het gevulde format voor 1 augustus 2019 bij ons aan te leveren? U kunt 

het format sturen naar huisartsenzorg@defriesland.nl.  

 

NIEUW LOGO DE FRIESLAND 
Door de naamswijziging van De Friesland Zorgverzekeraar naar De Friesland is er ook een nieuwe huisstijl en 

logo ontwikkeld. We gaan stap voor stap onze nieuwe huisstijl doorvoeren. Het kan daarom zijn dat u de 

aankomende tijd zowel ons oude als nieuwe logo tegenkomt, bijvoorbeeld op de zorgpas. Wellicht gebruikt u 

ons logo op de website of in andere communicatie. Wilt u dan ons oude logo vervangen door ons nieuwe logo?  

WIJ VERHUIZEN! 
Wij verhuizen naar de hoogste toren van Leeuwarden aan de Sophialaan 50. 

Vanaf 8 juli 2019 kunt u terecht op onze nieuwe locatie.  

 

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 06 832 77 303 

Accountmanager Peter Semplonius peter.semplonius@defriesland.nl 06 203 24 247 

Medisch adviseur Erik van der Worp erik.vdworp@defriesland.nl 06 127 43 481 

Medewerker Contractbeheer Nynke Folkertsma contractbeheer@defriesland.nl  

 

WIJ WENSEN U EEN FIJNE VAKANTIE !!  

https://magazine.defriesland.nl/fam-zomer-2019/goed-vergoed/
https://www.defriesland.nl/zorgaanbieders/zorgsoorten/huisartsenzorg-en-integrale-zorg/formulieren.aspx
mailto:huisartsenzorg@defriesland.nl
https://nieuws.defriesland.nl/logo-de-friesland/
mailto:huisartsenzorg@defriesland.nl

