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Nieuwsbrief nummer 22 van 27 februari 2011

  

De site is vernieuwd....... 

     Enkele weken geleden heeft de site van VPHuisartsen  een nieuw jasje 

gekregen. Ook onderhuids is er het nodige veranderd waardoor de 

functionaliteit is toegenomen. U kunt e.e.a bewonderen via onderstaande link: 

  

VPHuisartsen site 
  

VPHuisartsen verzoekt NZa om een nieuw 

restitutietarief 

  

      Het bestuur van VPHuisartsen heeft bij de NZa  het verzoek ingediend om 

een nieuw restitutietarief vast te stellen. Het restitutietarief mag u de patiënt 

in rekening brengen indien u niet tot overeenstemming bent gekomen met de 

betreffende zorgverzekeraar van de patiënt. De betrokken patiënt kan dit 

bedrag terugvorderen  bij zijn/haar zorgverzekeraar. 

Zonder het gebruikelijke contract met een zorgverzekeraar worden voor 

verzekerden van de betreffende verzekeraar alleen de standaard-verrichtingen 

zoals  (telefonische) consulten en visites vergoed. De inkomsten uit M&I 

verrichtingen en modules op het inschrijftarief (zoals POH) vervallen bij het 

hanteren van het restitutietarief. 

  

Op dit moment bestaat het restitutietarief uit de reguliere inschrijftarieven 

(zonder modules) per kwartaal en €9,11 per consulteenheid. Dit betekent dat u 

nu nog genoodzaakt bent om tenminste 4 keer per jaar een nota te sturen naar 

de betreffende patiënt, ook al is deze in de betreffende periode nooit op het 

spreekuur geweest. Volgens VPHuisartsen is dit een omslachtige werkwijze die 

niet nodig is omdat  er ook verrichtingentarieven bestaan. Dat zijn namelijk de 

tarieven voor gemoedsbezwaarden. 

Gemoedsbezwaarden wensen om principiële redenen geen relatie met een 

zorgverzekeraar en betalen de huisarts uit eigen zak een passende 

vergoeding  per verrichting die door de NZa is vastgesteld. 

VPHuisartsen stelt dat deze tarieven ook  gebruikt moeten kunnen worden in 

het geval een huisarts geen contractuele relatie heeft met de zorgverzekeraar 

van de patiënt. 

  

Als de NZa besluit de tarieven voor gemoeds- bezwaarden tot restitutietarieven 

te bestempelen betekent dit dat een huisarts zonder contract  met een 

bepaalde zorgverzekeraar alleen nota's verstuurt aan diens verzekerden die 

daadwerkelijk zorg hebben gekregen. Dit is niet anders dan we gewend waren 

bij de particulier verzekerde patiënt in het verleden. Simpel en doeltreffend. 

http://www.vphuisartsen.nl
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Aanmelding Algemene Ledenvergadering op 24 maart 2011 in de 

Reehorst te Ede. 

       

Via de site van VPHuisartsen kunnen de leden van de vereniging zich 

aanmelden voor de Algemene Ledenvergadering op de avond van 24 maart a.s. 

U wordt nog geïnformeerd over de aanvangstijd en het programma. 

  

Bas Vos (voorzitter LHV 2002-2006) heeft zich bereid verklaard de vergadering 

op 24 maart strategisch te inspireren. 

  

U kunt zich aanmelden via onderstaande link: 

  

Aanmelding Ledenvergadering 

  

  
  

  

 

Deze nieuwsbrief is een uitgaven van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.   

U kunt ons bereiken per email: info@VPHuisartsen.nl 

http://ymlp.com/xgeuuyssgmguu
mailto:info@vphuisarten.nl
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