
 

 

 

Leeuwarden, 19 november 2020 
 
Beste huisarts, 
 
Deze nieuwsbrief gaat over de prestatie Netwerkzorg voor kwetsbare ouderen, zoals deze is opgenomen in 
Bijlage 2 – Zorgprestaties huisartsenzorg De Friesland 2021 van de Overeenkomst huisartsenzorg 2021. 
Deze prestatie bestaat uit de deelprestaties ‘Netwerkzorg voor kwetsbare ouderen’ en ‘Digitaal 
communicatieplatform rond kwetsbare ouderen’. In de deelprestatie ‘Netwerkzorg voor kwetsbare ouderen’ 
hebben wij een wijziging doorgevoerd en op de deelprestatie ‘Digitaal communicatieplatform rond kwetsbare 
ouderen’ hebben wij een nadere toelichting gegeven. Hieronder leest u de nadere toelichting en wat de 
wijziging inhoudt.   
 

 
Polyfarmaciecheck 
Ten aanzien van de bekostiging van de deelprestatie ‘Netwerkzorg voor kwetsbare ouderen’ is in de 
prestatiebeschrijving aangegeven dat de polyfarmaciecheck onderdeel uitmaakt van de vergoeding van deze 
deelprestatie. Wij hebben dit gewijzigd. De polyfarmaciecheck die bij kwetsbare ouderen in het kader van 
deze deelprestatie ‘Netwerkzorg voor kwetsbare ouderen’ wordt uitgevoerd, wordt niet meer via deze 
deelprestatie vergoed maar kan apart gedeclareerd worden.   
 
 
Digitaal communicatieplatform rond kwetsbare ouderen 
Als u aan de bettreffende voorwaarden voldoet dan kunt u voor de opbouw/vorming, het gebruik en het in 
stand houden van een gemeenschappelijk digitaal communicatieplatform voor de duur van maximaal twee 
jaar (acht kwartalen) een vergoeding krijgen. Momenteel loopt er een pilot met twee aanbieders van digitale 
platforms. De Friesland wil stimuleren dat er in de provincie gebruik wordt gemaakt van één digitaal platform 
rond kwetsbare ouderen. Omdat de uitkomsten van de pilot in of na de eerste helft van 2021 worden 
verwacht, geven wij u in overweging deze uitkomsten af te wachten. U kunt vervolgens per Q3 2021 dan wel 
per Q4 2021 aan het (geadviseerde) digitaal platform rond kwetsbare ouderen deelnemen door de 
deelprestatie ‘Digitaal communicatieplatform rond kwetsbare ouderen’ aan te vragen in VECOZO. U heeft 
vervolgens 8 kwartalen recht op vergoeding (tot Q3 2023 dan wel tot Q4 2023 afhankelijk van het moment 
van deelname). 
 
  
We wensen u veel succes en sterkte met uw zorgtaak in deze bijzondere tijd! 
 


