Addendum bij Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2018-2019
Regionale Prestatie
De ondergetekenden:
A

De Zorgverzekeraar:

VGZ Zorgverzekeraar N.V.
VGZ voor de Zorg N.V.
IZA Zorgverzekeraar N.V.
N.V. Zorgverzekeraar UMC
N.V. Univé Zorg
N.V. VGZ Cares

Correspondentieadres:

VGZ
Contractmanagement
Postbus 445
5600 AK EINDHOVEN

Verder aangeduid als
‘de Zorgverzekeraar’
en
B

De Zorgaanbieder:
Naam praktijk:
AGB-code praktijk:
Adres:
Postcode/Plaats:
KvK.nr.:
IBAN:
Verder aangeduid als
‘de Zorgaanbieder’;

Komen overeen dat:
De zorgaanbieder in aanmerking komt voor de regionale prestatie huisartsenzorg.

Regionale prestatie huisartsenzorg
1. Korte beschrijving van de prestatie
De regionale prestatie biedt de mogelijkheid om regionaal op maat afspraken te maken.
Per regio (te weten het adherentie gebied van een zorggroep1) kan een keuze gemaakt worden
uit de deelprestaties, vermeld in het menu (bijlage 1). Naast de keuzes uit het menu kan door de
regio een voorstel worden gedaan aan VGZ op welke manier (een deel van) het budget in de
betreffende regio kan worden ingezet. Het voorstel vanuit de regio moet een meerwaarde
hebben op de pijlers kwaliteit, klant en/ of kosten ten opzichte van de huidige situatie.

1

Het adherentiegebied van een zorggroep wordt gedefinieerd als de huisartsen die onder een
zorggroep vallen. Die groep vormt samen één regio. Wanneer de huisarts niet deelneemt aan een
zorggroep kan aangesloten worden bij de zorggroep die in zijn/ haar regio actief is.
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Specifiek in de regio van de zorgaanbieder is gekozen voor de volgende deelprestaties:
(Hier komt de regiospecifieke invulling te staan)

2. Doel van de prestatie
Het doel van de prestatie is om een deel van de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg
op maat in te richten, om ruimte te bieden aan regionale initiatieven. Breed ervaren knelpunten
op het gebied van huisartsenzorg kunnen met deze prestatie opgeheven worden.
3.

Voorwaarden voor deelname








Een getekende Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2018-2019.
De regio bestaat uit het adherentiegebied van een zorggroep, wat wordt gedefinieerd als
de huisartsen die zich bij de betreffende zorggroep hebben aangesloten. De regio draagt
zorg voor een gemandateerde vertegenwoordiging, die namens de regio in gesprek gaat
met VGZ.
De vertegenwoordiging van de huisartsen heeft hierbij het mandaat van tenminste 51%
van de huisartsen in de regio gedurende de looptijd van de afspraak.
De representant van huisartsen en VGZ komen overeen welke invulling wordt gegeven
aan deze prestatie.
De invulling van de prestatie wordt niet op andere wijze gefinancierd of is eerder
gefinancierd.
De invulling is te verantwoorden binnen de Zorgverzekeringswet en heeft betrekking op
huisartsenzorg.

4. Aanvraagprocedure
Deze prestatie kent geen aanvraagprocedure. VGZ en de regio treden in overleg over de
invulling van de prestatie.
5. Honorering en tarief
De vergoeding wordt gehonoreerd als hier overeenstemming over is bereikt tussen
degemandateerde vertegenwoordiging vanuit de regio en VGZ. Het tarief voor deze prestatie
bedraagt maximaal €2,00 per ingeschreven verzekerde per jaar.
De zorgaanbieder komt op basis van de gekozen deelprestaties in aanmerking voor een tarief
van € …. per ingeschreven verzekerde per kwartaal.
6. Declaratie en uitbetaling
Het tarief betreft een opslag op het inschrijftarief. De prestatie kan gedeclareerd worden onder
prestatiecode 31275.
Hier komt te staan of het per kwartaal of eenmalig wordt gedeclareerd
met peildatum 1 januari (afhankelijk voorkeur regio/ inhoud project).

Deze prestatie is tussen de zorgaanbieder en VGZ van kracht vanaf 1 januari 2018 en is
aangegaan voor EEN BEPAALDE TERMIJN te weten tot en met 31 december 2019.
Opgemaakt te Eindhoven d.d. <invoegveld>.
De Zorgverzekeraar,
VGZ

De Zorgaanbieder,

Hans van Noorden
Directeur Zorginkoop
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Bijlage 1 menu regioprestatie

BIJLAGE bij addendum regionale prestatie
Keuze 1: Intervisie/benchmark spiegelinformatie
Korte beschrijving van de deelprestatie
Het bespreken van de praktijkspiegel (beschikbaar gesteld door Vektis) met collega huisartsen,
afwijkingen en/of knelpunten onderkennen en het opstellen van een verbeterplan met
verbeteracties. De verbeteringen worden geëvalueerd en waar nodig bijgesteld.
Doel deelprestatie
Waarom: beter inzicht in doelmatigheid en kwaliteit van geleverde zorg. Bijdrage aan
permanente verbetercultuur door inzicht in feiten en cijfers van de praktijk in relatie tot andere
praktijken (spiegelinformatie).
Voorwaarden voor deelname
- Algemene voorwaarden regioprestatie
- Bespreking van spiegelinformatie vindt plaats op praktijk of hagro niveau (minimaal 5
huisartsen)
- Deelname 2x per jaar
- Het betreft een vergoeding voor zowel bijwonen als (mogelijk) organiseren van de
bijeenkomst
Vergoeding
€ 0,50 per ingeschreven verzekerde per jaar
Keuze 2: NHGDoc
Korte beschrijving van de deelprestatie
NHGDoc is een hulpmiddel en expertsysteem in het Huisartsen Informatie Systeem (HIS). Het
NHGDoc is een tool waarmee adequate dossiervorming en aanhaken bij de NHG-standaarden
tijdens het spreekuur worden bevorderd. Het systeem zorgt voor beslisondersteuning en biedt
een oplossingssuggestie, zonder de beslissing uit handen van de huisarts te nemen. De NHGStandaarden zijn daartoe voor een belangrijk deel met NHGDoc geïntegreerd in het eigen HIS.
Deze prestatie heeft als doel de kwaliteit van de huisartsenzorg te optimaliseren door de
zorgprofessional in de huisartspraktijk te stimuleren in het gebruik van NHGDoc. Door middel
van voorlichting wordt de huisartspraktijk gemotiveerd om NHGDoc te activeren en te gaan
gebruiken. De bestaande gebruikers worden in de gelegenheid gesteld aanvullende scholing te
volgen. Speciale aandacht gaat uit naar de opleiding van de spreekuur houdende ondersteuners
zoals doktersassistenten, praktijkondersteuners en gespecialiseerde verpleegkundigen.
Doel deelprestatie
Deze prestatie heeft als doel de kwaliteit van de huisartsenzorg te optimaliseren door de
zorgprofessional in de huisartspraktijk te stimuleren in het gebruik van NHGDoc.
Voorwaarden voor deelname
- Algemene voorwaarden regioprestatie
- Actief gebruik van NHGdoc in de huisartsenpraktijk
- Het betreft een vergoeding voor zowel implementatie, scholing, als gebruik van
NHGdoc in de huisartsenpraktijk.
Vergoeding
€ 0,50 per ingeschreven verzekerde per jaar
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Keuze 3: Praktijkaccreditatie/certificering
Korte beschrijving van de deelprestatie
De deelprestatie praktijkaccreditatie/certificering beoogt het accrediteren/certificeren van de
huisartsenpraktijk te stimuleren, danwel te onderhouden. Meerdere accreditaties zijn geschikt:
HaZo 24, NHG en Decra-900. Andere accreditaties worden door ons beoordeeld.
Doel deelprestatie
Huisartsen stimuleren om structureel en systematisch te werken aan kwaliteitsverbetering in
hun praktijk. Praktijkaccreditatie/certificering zorgt voor een toename van efficiëntie,
transparantie en kwaliteit van zorg.
Voorwaarden voor deelname
- Algemene voorwaarden regioprestatie
- De huisartsenpraktijk neemt deel aan HaZo 24, NHG of Decra-900. Andere
accreditaties worden door ons beoordeeld. Het accreditatiesysteem is gebaseerd op
ISO NEN ( cyclisch proces, gericht op de belangrijke processen binnen de
huisartsenpraktijk inclusief auditing)
- Huisartsenpraktijk die starten met accreditatie/certificering zijn binnen 24 maanden
geaccrediteerd/gecertificeerd danwel de samenwerkende huisartsen zijn
allen/gezamenlijk geaccrediteerd/gecertificeerd.
Vergoeding
€ 1,00 per ingeschreven verzekerde per jaar
Keuze 4: Open optie regiospecifiek
Doel, voorwaarden en vergoeding worden nader bepaald, in afstemming met de regionale
vertegenwoordiging.
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