Q&A Prestatie Doelmatig Voorschrijven 2017
Bericht
Hoe word ik geïnformeerd over het tarief dat ik voor 2017 kan declareren?
Als u digitaal contracteert, ontvangt u voor 1 juli 2018 een addendum via het Zorginkoopportaal van
Vecozo. Contractanten met een papieren overeenkomst worden per brief geïnformeerd.
Ik heb geen bericht ontvangen. Wat moet ik doen?
Als u digitaal contracteert, hebt u voor 1 juli 2018 een bericht via Vecozo ontvangen. Als u geen bericht op
Vecozo ontvangen hebt, vragen wij u contact op te nemen met de afdeling Relatiebeheer Zorgverleners, via
(0113) 27 49 91 of rz.huisartsen@cz.nl.
Als u een papieren overeenkomst hebt, hebben wij u nog niet geïnformeerd. De score op indicator 16a die
in eerste instantie gebruikt is voor het berekenen van de tarieven, wordt gecorrigeerd. CZ heeft uw tarief
bewust nog niet verstuurd, omdat er op dat moment reeds bekend was dat u een aangepaste versie zou
ontvangen. U ontvangt de definitieve afrekening in augustus.
Waarom ontvang ik een tweede bericht?
In het eerste bericht hebben wij niet de juiste score op de indicator 16a weergegeven. Hierdoor hebt u een
te laag tarief toegekend gekregen. In het tweede bericht wordt dit gecorrigeerd.
Als u digitaal contracteert, is het voor een goede verwerking van belang dat u het eerste en het tweede
aangepaste aanbod accepteert in het Vecozo Zorginkoopportaal.
Hoe worden de verre zorgverzekeraars geïnformeerd?
Als u digitaal contracteert, accepteert u 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.
Als u een papieren overeenkomst hebt, geldt dat indien u bij de ondertekening van uw overeenkomst CZ
toestemming hebt gegeven om de contractafspraken naar de verre zorgverzekeraars te sturen, u zelf niets
meer hoeft te doen. Als dit niet het geval is, vragen wij u deze bevestigingsbrief zelf door te sturen.
De verre zorgverzekeraars hebben ongeveer twee weken nodig om het tarief in hun administratie in te
regelen.
Declareren
Waar moet ik op letten bij het declareren?
U declareert met terugwerkende kracht over 2017. Dit betekent dat de datum verrichting in de declaratie
1 oktober 2017 dient te zijn. De prestatiecode is 30111.
Als u een tweede bericht hebt ontvangen met een aanpassing op indicator 16a, dan moet u dit declareren
met de nieuwe prestatiecode die vermeld is in dit bericht.
Indien u vragen hebt over het declareren, kunt u contact opnemen met de afdeling Declaratieverwerking
Huisartsen, via (046) 459 58 93 of huisartsen@cz.nl.
Praktijkbeëindiging of -overname
Hoe kan ik declareren als ik mijn praktijk heb beëindigd vóór 1 oktober 2017?
Uw opvolger ontvangt van ons bericht over de vergoeding over heel 2017. Wij verzoeken u contact op te
nemen met uw opvolger over de verrekening hiervan.
Wat geldt als ik vóór 1 oktober 2017 een praktijk heb overgenomen?
U ontvangt van ons bericht over de vergoeding voor heel 2017. Wij verzoeken u contact op te nemen met
uw voorganger over de verrekening hiervan.
U kunt de vergoeding declareren.

Meetwaarden
Worden huisartsen in loondienst meegenomen in de berekening op praktijkniveau?
Ja, huisartsen in loondienst zijn meegenomen in de berekening.
Wat betekent de meetwaarde van 0%?
De meetwaarde van 0% geeft aan dat wij voor u geen scores van Vektis ontvangen hebben. De noemer
van de indicatoren bevat namelijk minder dan 20 patiënten. Bij kleinere aantallen in de noemer zijn de
berekeningen niet meer betrouwbaar en gaat het toeval een te grote rol spelen in de uitkomsten op de
indicatoren.
Op Zorgprisma zie ik een andere meetwaarde voor indicator 16a dan in het bericht dat ik van CZ ontvangen
heb. Hoe kan dit?
De score op indicator 16a die in eerste instantie gebruikt is voor het berekenen van de tarieven, blijkt niet
gebaseerd op de meest actuele versie van de indicator. Indien uw tarief wijzigt op basis van de score in de
actuele versie van indicator 16a, ontvangt u van ons in augustus een bericht.
Wat is er gewijzigd in de scores in het tweede bericht?
In de teller van indicator 16a zijn preferente en/of doelmatige middelen in eerste instantie niet
meegenomen, terwijl dit wel zou moeten. In het tweede bericht is hiervoor gecorrigeerd.
Hebt u verdiepende vragen over de Monitor Voorschrijfgedrag Huisartsen (MVH) of de berekening van uw
scores?
Als u op Zorgprisma inlogt, kunt u uw scores raadplegen en vindt u de definities van de Generieke
indicatoren en MVH-indicatoren. Ook is er een toelichting te vinden op de voorkeursmiddelen in het
document ‘Validatie van indicatoren voorschrijfgedrag huisartsen’.
Voor meer inhoudelijke vragen kunt u terecht bij het IVM door een e-mail te sturen naar
monitor@medicijngebruik.nl of te bellen met 0888-800 400.

