
 

  
  

    

Nieuwsbrief nummer 19 van 9 januari 2011
  
Projectgroep Randvoorwaarden kiest voor behoud 
gemengde financiering 

 
Het bestuur van VPHuisartsen vindt het van  groot belang om samen met de
leden een heldere visie te ontwikkelen op het gewenste financieringssysteem
voor de huisartsenzorg. De Projectgroep Randvoor-waarden heeft een boeiend 
artikel geschreven over dit onderwerp.   
De projectgroep kiest in deze publicatie voor handhaving van het gemengde
systeem, bestaande uit een abonnementsdeel en een verrichtingendeel,
waarbij de kosten van de praktijk door het abonnementsdeel gedekt zouden
moeten worden en het honorarium van de huisarts door de opbrengst van 
verrichtingen als consulten en visites. Dit levert een duidelijke en
controleerbare systematiek op die loon naar werken geeft en recht doet aan
het ondernemerschap van de huisarts. 
 
Lees het artikel via onderstaande link: 
  

De financiering van de huisartsenzorg 
 

  
Wat verandert er in 2011 aan de tarieven? 
  
Aflossing van de 'lening' van € 60 miljoen 
De 60 miljoen euro die we in 2010 middels een korting op de inschrijftarieven
hebben uitgeleend aan minister Klink komt terug. Dit gebeurt  door een
verhoging van het inschrijftarief in het eerste kwartaal van 2011. Gemiddeld
ligt het tarief per ingeschreven patiënt in dit kwartaal ruim €3 hoger dan 
normaal. 
  
POH-Somatiek 
Vanaf 1 januari 2011 wordt de POH-somatiek op een andere manier bekostigd 

http://www.vphuisartsen.nl/Brieven-en-artikelen-financiele-randvoorwaarden/3-De-financiering-van-de-huisartsenzorg.html


  

dan voorheen.Geen financiering meer uit een 12xxx-module en POH consulten 
en visites maar nu een vergoeding van €9.60 in de 14xxx reeks (M&I) zonder 
dat er nog POH consulten of visites in rekening gebracht mogen worden. Als u
deelneemt aan een ketenzorg- programma (bijv. diabetes) en daarvoor een
vergoeding ontvangt moet u rekening houden met een korting op het hierboven
genoemde tarief. 
In de vorige nieuwsbrief heeft u al kunnen lezen dat VPHuisartsen het tarief te
laag vindt en zeer ongelukkig is met de manier waarop deze verandering tot
stand is gekomen. 
 
Indexatie tarieven 2011 
De tarieven voor huisartsenzorg worden per 1 januari 2011 met 1,25%
geïndexeerd. Het consulttarief gaat van €9,00 naar €9,11. 
 
M&I 
De M&I-verrichtingen allergietest, urinekatheteri- satie  en otitis externa 
komen per 1 januari 2011 te vervallen. 
 
POH-GGZ 
De verhoging van de loonkostencomponent  wordt vooralsnog gehandhaafd tot
1 januari 2013. 
  

 
  

  

Deze nieuwsbrief is een uitgave van de Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen.  
U kunt ons bereiken per email: info@VPHuisartsen.nl 
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