
Declareren 

Hoe word ik geïnformeerd over het tarief dat ik kan declareren? 

U ontvangt van ons in Q2 een brief met de resultaten van het afgelopen jaar. Hierin staat ook het 

tarief dat u kunt declareren. Binnen twee weken na ontvangst van de brief ontvangt u een 

addendum via VECOZO. 

Hoe worden andere verzekeraars geïnformeerd? 

U accepteert in het Zorginkoopportaal van VECOZO het contractaanbod. Indien u in dit portaal 

toestemming hebt gegeven om de contractafspraken naar de verre zorgverzekeraars te sturen, hoeft 

u zelf niets meer te doen. De verre zorgverzekeraars hebben ongeveer twee weken nodig om het 

tarief in hun administratie in te regelen. 

Waar moet ik op letten bij het declareren?  

U declareert met terugwerkende kracht over het voorgaande jaar. Dit betekent dat de datum 

verrichting in de declaratie 1 oktober van dat betreffende afrekenjaar dient te zijn. De prestatiecode 

is 30111.  

Ik heb aanvullende vragen over declareren. Waar kan ik terecht?  

Neem contact op met het zorgaanbiedersloket. Zij zijn te bereiken via 040 297 5888 

Hoe kan ik declareren als ik mijn praktijk heb beëindigd vóór 1 oktober van het betreffende 

meetjaar?  

Uw opvolger ontvangt van ons bericht over de vergoeding over het gehele jaar. Wij verzoeken u 

contact op te nemen met uw opvolger over de verrekening hiervan.  

Wat geldt als ik vóór 1 oktober van het betreffende meetjaar een praktijk heb overgenomen?  

U ontvangt van ons bericht over de vergoeding voor het hele meetjaar. Wij verzoeken u contact op te 

nemen met uw voorganger over de verrekening hiervan. U kunt de vergoeding declareren. 

 

Indicatoren algemene vragen 

Waar vind ik de afkapwaarden?  

De afkapwaarden per indicator zijn te vinden in de bijlage die bij de brief en het addendum is 

gevoegd.  Voor de indicator formulariumgericht voorschrijven zijn afkapwaarden in de toekomstige 

jaren nog niet bekend, omdat deze worden bepaald o.b.v. resultaten van een te meten periode (na 

afloop meetjaar).  

Waar vind ik mijn score?  

Uw score is te vinden in het addendum dat u ontvangt via Vecozo of in de brief die u van ons hebt 

ontvangen.  

 

  



Formulariumgericht voorschrijven  

Nivel heeft geen scores voor mijn praktijk aangeleverd. Hoe kan dit?  

Een mogelijke reden is dat u in het HIS geen toestemming hebt gegeven gegevens te delen. Wilt u dit 

voor 2021 wel doen, dan hangt het af van het HIS dat u gebruikt waar u toestemming kunt geven:  

• Aanlevering via Digitalis-Prescriptor (CGM HUISARTS, CGM WEBHIS ZORGDOSSIER, TetraHis 
(Bricks huisarts), MicroHIS, OmniHis, Promedico ASP en Promedico VDF) 

Lees op de website van prescriptor de instructie per HIS 
http://www.prescriptor.nl/nl/nieuws/Status-FGV-bij-HISsen. U kunt in RxConForm ook zien 
wat de status is van uw scores. 

• Aanlevering via Medicom (PharmaPartners) 
U kunt uw toestemming tot het gegevens delen met Nivel aangeven in het scherm ‘Externe 

toegang’ (via Praktijkbeheer > Onderhoud instellingen > Externe toegang > Klik op uw 

praktijknaam). U kunt hier aangeven dat u PharmaPartners toestemming verleent om de 

indicator (percentage Formulariumgericht voorgeschreven) te delen met NIVEL. Dit doet u 

door de instelling 'NIVEL FGV gegevens verzenden' op Ja te zetten.  

Wat zijn de teller en noemer?  

De teller wordt bepaald door de voorschriften in de noemer te vergelijken met het formularium dat 

de huisarts gebruikt. De teller bestaat uit het aantal voorschriften uit de noemer, waarvan de 

werkzame stof van het geneesmiddel voorkomt in het formularium. De teller werd bepaald door 

Digitalis of door Medicom op basis van aangeleverde recepten uit het HIS.  

De noemer bestaat uit alle eerste voorschriften binnen een praktijk. Voorschriften worden door de 

huisarts vastgelegd door middel van de ATC-code van de voorgeschreven middelen.  

Hoe worden de afkapwaarden vastgesteld?  

Naast de scores FGV per huisartsenpraktijk wordt ook informatie over praktijkvariatie doorgestuurd 

naar de zorgverzekeraars. Aan de hand van de praktijkvariatie (in tertielen en kwartielen) stelt VGZ 

de afkapwaarden vast. VGZ gebruikt hiervoor de door Nivel uitgeleverde kwartielen.  

Ik ontvang een score op een ander formularium. Hoe kan dat?  

Nivel geeft de score door van het gebruikte formularium. Als meerdere formularia gebruikt worden, 

ontvangen wij meerdere scores. Wij hebben het formularium gekozen waarop u de beste score 

behaald.  

 

  

http://www.prescriptor.nl/nl/nieuws/Status-FGV-bij-HISsen


IVM 

Wat zijn de teller en noemer? 

Voorkeursmiddelen onderhoudsmedicatie astma en COPD – nieuwe gebruikers. 

Teller: Alle middelen in de ATC’s R03AC, R03BA, R03BB, R03AK07, R03AK08 en R03AK11 

Noemer: Alle middelen in de ATC’s R03AC, R03AK, R03AL, R03BA, R03BB oftewel alle 
geneesmiddelen 
*van deze indicator zijn Ventolin, Bricanyl, Berodual, Combivent en Atrovent uitgesloten 
 
R03AC: Salmeterol, formoterol, indacaterol, olodaterol 
R03AK: Salmeterol met fluticason, formoterol met budesonide, formoterol met beclometason, 
vilanterol met fluticasonfuroaat, formoterol met fluticason, salmeterol met budesonide 
R03AK07, R03AK08, R03AK11: ICS-formoterol  
R03AL: Vilanterol met umeclidiniumbromide, indacaterol met glycopyrroniumbromide, formoterol 
met aclidiniumbromide, olodaterol met tiotropiumbromide, vilanterol met umeclidiniumbromide en 
fluticasonfuroaat, formoterol met glycopyrroniumbromide en beclometason 
R03BA: Beclometason, budesonide, fluticason, ciclesonide 
R03BB: tiotropium, aclidiniumbromide, glycopyrroniumbromide, umeclidiniumbromide 
 

Heeft de wijziging van de NHG-richtlijn Astma invloed gehad op de indicator? 

Ja, de nieuwe NHG richtlijn Astma is in juli 2020 ingegaan. Hierin is ruimte gekomen voor de ICS-

formoterol als behandelstap 1 of 2. Om die reden hebben we de ATC’s R03AK07, R03AK08 en 

R03AK11 toegevoegd aan de teller, waarmee ICS-formoterol ook positief telt. 

Heeft de wijziging van de NHG-richtlijn COPD invloed gehad op de indicator? 

Nee, de nieuwe NHG richtlijn COPD is in april 2021 ingegaan. De wijzigingen in de richtlijn hebben 

nog geen effect op de indicatoren die voor 2020 zijn gebruikt. 

 

Gepast gebruik 

Wat zijn de teller en noemer? 

Stoppen onnodig gebruik van ICS bij COPD 

Teller: Gebruikers van ICS boven de 55 jaar met een stootkuur in voorgaande twee jaar 

Noemer: Gebruikers van ICS boven de 55 jaar 

Stoppen met glibenclamide boven 70 jaar 

Teller: Patiënten van 71 jaar of ouder met gebruik van glibenclamide (ATC’s A10BB01, A10BD02, 

A10BD04) 

Noemer: Patiënten van 71 jaar of ouder met gebruik van SU-derivaat (ATC’s A10BB, A10BD02 en 

A10BD04) 

Voorkeur voor nortriptyline bij patiënt boven 65 indien TCA nodig is 

Teller: Patiënten van 65 jaar of ouder die nortriptyline ontvangen (ATC N06AA10) 

Noemer: Patiënten van 65 jaar of ouder die nortriptyline ofwel amitriptyline ontvangen (ATC 

N06AA10 en N06AA09) 

 

 

 


