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Addendum bij Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023 
Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) 

 
 
 
De ondergetekenden: 
 

A De Zorgverzekeraar: VGZ Zorgverzekeraar N.V. 
IZA Zorgverzekeraar N.V. 
N.V. Zorgverzekeraar UMC 
N.V. Univé Zorg 
 

 Correspondentieadres:  VGZ  
Contractmanagement 

  Postbus 445 
  5600 AK EINDHOVEN 

 
 Verder aangeduid als                                       

‘de Zorgverzekeraar’ 
 
en 
 

 

B De Zorgaanbieder: 
 

 

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

 

Komen overeen dat: 
 
De Zorgaanbieder in aanmerking komt voor de prestatie Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP). 
 

Meer Tijd Voor de Patiënt 
 
1. Korte beschrijving en doelstelling van de prestatie 
Deze prestatie heeft als doel meer tijd in de spreekkamer van de huisartsenpraktijk te realiseren. Het gaat 
hierbij om daadwerkelijk meer tijd in de praktijk, een lerende omgeving middels intervisie en een regionale 
aanpak met ondersteuning door de Regionale Huisartsen Organisatie (RHO). 
 
De LHV, InEen en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben gezamenlijk gewerkt aan de ‘Leidraad MTVP’. In 
deze Leidraad staat beschreven dat er per regio een ‘MTVP plan’ wordt uitgewerkt waar huisartsen bij 
kunnen aansluiten. In het plan worden onder andere keuzes gemaakt voor MTVP interventies. De RHO stelt 
samen met de huisartsen de interventies vast. Deze vallen binnen de volgende onderwerpen: 

• Anders werken in de praktijk 

• Samenwerken met het netwerk 

• Uitbreiding van de personele capaciteit 

• Het voeren van het andere gesprek 
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2. Voorwaarden voor deelname 

• De Zorgaanbieder heeft een ondertekende Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-
2023 met de Zorgverzekeraar.  

• De Zorgaanbieder:  
- Neemt deel aan een lerende omgeving (via intervisie) die is gericht op MTVP;  
- Committeert zich aan het uitvoeren van het MTVP-regioplan; ieronder valt onder meer het 

opstellen van een praktijkplan ten behoeve van implementatie interventies. 
 
3. Doelstellingen 
De onderstaande doelstellingen worden gemonitord door de Zorgverzekeraar en de regionale 
huisartsenorganisatie: 

• Gemiddeld aantal consulten per verzekerde > Doelstelling is afname van het aantal consulten 
(minder dan de huidige 4-6 consulten per patiënt per jaar) bij gelijkblijvende omstandigheden 

• Aantal ingeschreven patiënten per fte HA > Doelstelling is behoud van de huidige norm van 2095 
patiënten per fte HA of hoger zo mogelijk in combinatie met toename van het aantal mensen met 
een vaste huisarts 

• Kwaliteit en toegankelijkheid van de huisartsenzorg (wachttijden) > Doelstelling is gelijkblijvende of 
dalende wachttijd voor toegang tot de huisarts 

• Zorgkosten (verwijzingen, diagnostiek-aanvragen, medicatie voorschriften) > Doelstelling is om een 
daling te bewerkstelligen in het aantal verwijzingen, niet geprotocolleerde diagnostiekaanvragen en 
medicatievoorschriften. 

• Ervaring van de patiënt > Doelstelling is een gelijke of betere ervaren kwaliteit van zorg door de 
patiënt.  

• Ervaring van de zorgprofessional > Doelstelling is een lagere werkdruk van de zorgprofessional en 
een toenemend werkplezier van de zorgprofessional. 

 
4. Aanvraagprocedure 
De RHO informeert de huisartsenpraktijken over de wijze van aanmelding. De Zorgverzekeraar ontvangt per 
kwartaal een overzicht van de aangesloten praktijken via de RHO. Op basis van het overzicht ontvangen de 
deelnemende huisartsenpraktijken het addendum van de Zorgverzekeraar. 
 
5. Honorering en tarief 
De vergoeding voor deze prestatie voor 2023 bedraagt € 2,95 per ingeschreven verzekerde per kwartaal. 
 
Op het moment dat blijkt dat de Zorgaanbieder zich niet houdt aan de contractuele afspraken en 
bijvoorbeeld bepaalde interventies niet uitvoert, wordt het addendum ontbonden en zal hetgeen op basis 
van dit addendum is betaald aan de Zorgaanbieder, worden teruggevorderd. 
 
6. Declaratie en uitbetaling 
Het tarief betreft een opslag op het inschrijftarief via S3. De te gebruiken prestatiecode is 31453 
 
Dit addendum is tussen de Zorgaanbieder en de Zorgverzekeraar van kracht vanaf <datum> en is aangegaan 
voor een bepaalde termijn te weten tot en met 31 december 2023. Dit addendum is onlosmakelijk verbonden 
met de Zorgovereenkomst Huisartsgeneeskundige Zorg 2022-2023. Indien deze geldende Zorgovereenkomst 
tussentijds eindigt dan eindigt op dezelfde datum dit addendum. 
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Opgemaakt te Eindhoven, d.d.  
 

De Zorgverzekeraar,    De Zorgaanbieder, 
VGZ 
 
 
 
 
Tomas Göbbels 
Manager Zorginkoop Integrale Zorg 


