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Betreft:	  aanvraag	  nieuw	  restitutietarief	  huisartsgeneeskundige	  verrichtingen	  

	  

Geachte	  heer	  Langejan,	  

De	  Vereniging	  Praktijkhoudende	  Huisartsen	  (VPHuisartsen)	  is	  in	  het	  vroege	  voorjaar	  van	  2010	  
opgericht	  om	  de	  specifieke	  belangen	  van	  praktijkhoudende	  huisartsen	  te	  behartigen.	  In	  de	  korte	  
tijd	  van	  haar	  bestaan	  is	  de	  vereniging	  uitgegroeid	  tot	  bijna	  500	  actieve	  en	  betalende	  leden.	  Met	  
dit	  ledenaantal	  vertegenwoordigt	  zij	  een	  substantieel	  deel	  van	  de	  praktijkhouders	  in	  Nederland.	  

Namens	  haar	  leden	  verzoekt	  het	  bestuur	  van	  VPHuisartsen	  de	  NZa	  om	  een	  nieuw	  restitutietarief	  
vast	  te	  stellen	  voor	  huisartsgeneeskundige	  verrichtingen.	  De	  aanleiding	  tot	  dit	  verzoek	  wordt	  
hieronder	  beschreven.	  

In	  het	  afgelopen	  jaar	  heeft	  het	  vonnis	  in	  de	  Meditta-‐CZ	  rechtszaak	  praktijkhouders	  opgeschrikt.	  
Verre	  zorgverzekeraars	  zijn,	  blijkens	  dit	  vonnis,	  niet	  gehouden	  tot	  het	  volgen	  van	  de	  afspraken	  
die	  een	  praktijkhouder	  met	  zijn/haar	  preferente	  zorgverzekeraar	  heeft	  gemaakt.	  Zij	  zijn	  
kennelijk	  ook	  niet	  allemaal	  van	  plan	  om	  het	  bestaande	  herenakkoord	  uit	  het	  Vogelaartijdperk	  
nog	  langer	  te	  respecteren.	  Deze	  ontwikkeling	  kan	  ertoe	  leiden	  dat	  praktijkhoudende	  huisartsen	  
te	  maken	  krijgen	  met	  een	  wildgroei	  van	  verschillende	  tarieven	  per	  verrichting	  per	  
zorgverzekeraar.	  In	  dat	  geval	  zullen	  er	  praktijkhouders	  zijn	  die	  niet	  met	  alle	  in	  Nederland	  
actieve	  zorgverzekeraars	  tot	  overeenstemming	  kunnen	  komen	  over	  de	  inhoud	  van	  het	  contract	  
dat	  hen	  wordt	  aangeboden.	  Een	  praktisch	  te	  hanteren	  restitutietarief	  is	  dan	  van	  groot	  belang.	  	  	  

Van	  uw	  voorlichter,	  de	  heer	  G.J.	  Bloemink,	  hebben	  wij	  begrepen	  dat	  er	  op	  dit	  moment	  geen	  
ander	  restitutietarief	  is	  voor	  huisartsgeneeskundige	  verrichtingen	  dan	  de	  consultvergoeding	  van	  
€	  9,11	  euro	  per	  consulteenheid	  en	  het	  inschrijfgeld	  per	  verzekerde	  per	  kwartaal.	  In	  de	  praktijk	  
betekent	  dit,	  dat	  indien	  een	  huisarts	  niet	  tot	  overeenstemming	  komt	  met	  één	  of	  meer	  



zorgverzekeraars	  hij/zij	  alle	  verzekerden	  van	  deze	  maatschappijen	  ieder	  kwartaal	  een	  rekening	  
moet	  sturen.	  De	  verzekerden	  dienen	  deze	  nota	  eerst	  aan	  hun	  huisarts	  te	  betalen	  en	  zullen	  
vervolgens	  om	  restitutie	  moeten	  vragen	  bij	  hun	  verzekeraar.	  Dit	  levert	  een	  enorme	  
administratieve	  rompslomp	  op	  die	  gemakkelijk	  voorkomen	  kan	  worden	  door	  	  de	  
maximumtarieven	  die	  door	  de	  NZa	  zijn	  vastgesteld	  voor	  gemoedsbezwaarden	  (12510	  t/m	  
12518)	  tot	  restitutietarieven	  te	  bestempelen.	  In	  deze	  tarieven	  is	  onder	  meer	  voorzien	  in	  een	  
vergoeding	  voor	  het	  dossierhoudersschap	  en	  dat	  maakt	  dat	  ze	  passend	  zijn	  voor	  de	  situatie	  
waarin	  een	  huisarts	  wel	  een	  vaste	  relatie	  heeft	  met	  een	  verzekerde	  maar	  niet	  met	  diens	  
verzekeraar.	  

Ondanks	  de	  bezwaren	  die	  VPHuisartsen	  in	  het	  algemeen	  heeft	  tegen	  een	  zuiver	  
verrichtingenstelsel	  zijn	  de	  voordelen	  in	  dit	  geval	  zo	  evident	  dat	  wij	  het	  verzoek	  bij	  u	  neerleggen	  
om	  de	  genoemde	  tarieven	  tot	  restitutietarieven	  te	  bestempelen.	  Indien	  gewenst	  zijn	  wij	  graag	  
bereid	  ons	  voorstel	  mondeling	  toe	  te	  lichten.	  Wij	  wachten	  uw	  antwoord	  af.	  

	  

Hoogachtend,	  

	  

	  

J.C.	  Nobel,	  secretaris	  VPHuisartsen	  


