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Geachte mevrouw Mosterdijk, geachte heren Van Rooij en De Groot,
Allereerst willen wij namens de zorgverzekeraars onze waardering uitspreken richting de huisartsen
en hun medewerkers voor hun grote inzet in de coronatijd. Zij werken onder enorme druk om
patiënten zo goed en zo veel mogelijk zorg te bieden. Deze brief gaat over de verhoging van de
salarissen in de zorg, naar aanleiding van de aangenomen motie in de Tweede Kamer op 16
september jl.
Zoals u weet geven zorgverzekeraars uitvoering aan het kabinetsbesluit, dat volgde op de motie om 675
miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor salarissen in de zorg. Wij doen dit voor alle zorgsoorten, op
zorgvuldige wijze en met zo min mogelijk administratieve lasten. Hoe wij dit gaan doen in de
huisartsenzorg leest u in deze brief.
Het extra geld wordt via de tarieven van de NZa beschikbaar gesteld aan werkgevers in de zorg. Het is dan
aan de werkgevers daarmee de salarissen van medewerkers met een middeninkomen te verhogen zoals
de Tweede Kamer eerder heeft bepaald.
Uitvoering per 1 april 2022
De NZa heeft op 3 november jl. een nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd met de verhoogde tarieven
ingaande op 1 januari 2022. Het lukt de zorgverzekeraars niet (met uitzondering van DSW, zie voetnoot)
om de gereguleerde tarieven per 1 januari in te voeren, daarvoor hebben ze meer tijd nodig.
Per 1 april 2022 verhogen de zorgverzekeraars de tarieven, zodanig dat de salarisverhogingen met
terugwerkende kracht van 1 januari 2022 kunnen worden doorgevoerd.
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Waarom is er uitstel van de uitvoering?
Dit komt doordat:
- bestaande contracten voor 2022 die in deze korte tijd (en vanwege doorlooptijd inkoopcyclus) niet
tijdig aangepast kunnen worden,
- het opnieuw inregelen van de contracten en tarieven in de systemen en in het zorginkoopportaal door
Vecozo en zorgverzekeraars een bepaalde doorlooptijd vraagt,
- Vecozo niet eerder dan in het eerste kwartaal van 2022 de aanpassingen kan doorvoeren. Het gevolg is
dat per 1 april 2022 de systemen gereed zijn en de contracten voor de huisartsenzorg zijn ingeregeld,
- tarieven en contracten onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden in de uitvoering, maar ook in
juridische termen. Daarom kunnen we de tarieven niet zomaar aanpassen, maar moeten daar nieuwe
contracten aan ten grondslag liggen,
- de unieke volgsystematiek binnen de huisartsenzorg vraagt om een eenduidige methodiek, zodat we
de landelijke uniformiteit die nodig is t.b.v. de volgsystematiek kunnen worden.
Het uitstel tot 1 april 2022 geldt voor zowel de gereguleerde maximumtarieven als de vrije tarieven binnen
de huisartsenzorg. Zorgverzekeraars hebben de ruimte om individueel te beoordelen hoe met de
indexering om te gaan voor de vrije tarieven. Hiervoor maken we op ZN-niveau geen afspraak.
Zorgverzekeraars gaan zo snel als mogelijk met aanbieders in gesprek.
ZN heeft de NZa verzocht om in lijn met het uitstel de tariefbeschikking aan te passen. De
tariefbeschikking van 3 november 2021(TB/REG-22622-02) wordt ingetrokken en de tariefbeschikking van
1 juli 2021 (TB/REG-22622-01) wordt geactualiseerd met ingang van 1 januari 2022.
Daarnaast maakt de NZa op verzoek van ZN een nieuwe beschikking, die ingaat op 1 april 2022. Daarin
staat de nieuwe indexatie, waarin zowel de ophoging ten gevolge van de loonsverhoging voor de overige
drie kwartalen en de correctie voor het eerste kwartaal is verwerkt. De NZa houdt in de methodiek
rekening met het seizoenseffect van de eerste drie maanden. De extra ophoging als gevolg van de
salarisverhoging wordt voor het hele jaar dus verwerkt over drie kwartalen.
Wat betekent dit voor de processen? 1:
- Contracten zijn/worden nu afgesloten op basis van de tariefbeschikking van publicatiedatum 1 juli
2021 over het jaar 2022. De contracten gaan in per 1 januari 2022.
- De huisarts dient er voor te zorgen dat de juiste tarieven in de administratiesystemen (zoals het HIS)
staan, zodat de huisarts deze per 1 januari 2022 kunt declareren.
- Zodra de nieuwe tariefbeschikking gepubliceerd is, die in gaat per 1 april 2022, krijgt de huisarts een
aangepast contract van de zorgverzekeraar dat ingaat per 1 april 2022.
- Nadat het contract definitief is, dient de huisarts er voor te zorgen dat de juiste tarieven in uw
administratiesystemen staan, zodat de huisarts deze per 1 april 2022 kunt declareren.

1

DSW biedt i.v.m. andere bekostiging en inkoopsystematiek voor de huisartsenzorg de huisartsen voor 2022 een extra
addendum aan. In dit addendum is de samengestelde indexatie die de NZa heeft doorgevoerd verwerkt in een eenmalig
tarief per ingeschreven verzekerde. Voor de NZa gereguleerde tarieven hanteert DSW maximaal de per 1-7-2021
vastgestelde tarieven.
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Het is tenslotte aan de werkgevers om het extra geld ook ten goede te laten komen aan de
zorgmedewerkers met een middeninkomen.
Heeft u naar aanleiding van het bovenstaande vragen over het proces van contractering of uw contract,
neem dan contact op met uw contactpersoon resp. de zorginkopers van uw preferente zorgverzekeraar.

Met vriendelijk groet,

drs. W.J. Adema RA MBA
directeur Zorg
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