Onderwerp: Overeenkomst Huisartsenzorg 2021-2022

Geachte heer, mevrouw,
Hierbij bieden wij u de overeenkomst Huisartsenzorg 2021-2022 namens CZ groep (CZ, NationaleNederlanden en OHRA) aan.
Totstandkoming overeenkomst
Bij het maken van de overeenkomst Huisartsenzorg 2021–2022 werkte CZ groep samen met de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV). In 2020 zijn bijeenkomsten georganiseerd met het Overleg Team Huisartsen
(OTH) van de LHV. Input uit deze bijeenkomsten en diverse landelijke overleggen is meegenomen in de
totstandkoming van deze overeenkomst.
Overeenkomst
Deze brief en de Toelichting overeenkomst Huisartsenzorg 2021-2022 zijn als bijlage toegevoegd aan het
Individueel deel (Deel I). Op www.cz.nl/huisarts onder Overeenkomst staan het Algemeen Deel (Deel II) en
de Tarievenlijst huisartsen van het betreffende contractjaar. Onder Downloads staan de voorwaarden,
aanvraag- en/of wijzigingsformulieren en beleidsdocumenten van de aanvullende S3-prestaties.
Uw reactie
Wij vragen u de overeenkomst te ondertekenen in het Zorginkoopportaal van VECOZO.
Verre zorgverzekeraars
In het Zorginkoopportaal is het mogelijk om uw contractafspraken automatisch door te laten sturen naar de
verre zorgverzekeraars. Het doorsturen van de contractafspraken kan na acceptatie van de overeenkomst in
de contracteermodule van VECOZO. Bij eventuele wijzigingen of aanvullingen op uw overeenkomst worden
alle contractafspraken opnieuw doorgestuurd naar de verre zorgverzekeraars. Uw opgegeven keuze blijft
gedurende de looptijd van deze overeenkomst bewaard.
Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,

mevr. drs. K.C. Heldoorn
Manager Huisartsenzorg,
Versterking 1e lijn en Ketenzorg
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Inleiding
Voor u ligt de overeenkomst Huisartsenzorg 2021-2022. In deze toelichting staan de belangrijkste
ontwikkelingen en wijzigingen in de overeenkomst ten opzichte van 2020.
Voordat we verder ingaan op de toelichting op de overeenkomst, willen we u bedanken voor uw inzet
de afgelopen maanden. COVID-19 heeft een enorme impact op de samenleving. Uw inzet als
zorgprofessional is daarbij van essentieel belang. We realiseren ons dat deze periode nog niet achter
ons ligt. CZ groep staat achter en naast u om te zorgen dat we deze crisis met elkaar het hoofd kunnen
bieden.
Wijzigingen 2021
Ontwikkeling tarieven
De tarieven van de M&I verrichtingen zijn verhoogd met 3,6%; de tarieven van de verbruiksmaterialen
en de individuele stoppen met roken begeleiding met 1,73%. Dit percentage is conform de verhoging
van de verrichtingen in de vigerende Prestatie- en tariefbeschikking huisartsenzorg en
multidisciplinaire zorg van de NZa. Daarnaast heeft CZ groep de tarieven van de M&I verrichtingen en
Overige S1-verrichtingen onderzocht. Op basis daarvan zijn de tarieven die marktconform sterk
afwijken, aangepast.
Deel II - Algemeen Deel
Vanaf 2021 is het Algemeen Deel anders dan u gewend bent. CZ groep heeft ervoor gekozen om de
landelijke en zorgverzekeraarspecifieke bepalingen samen te voegen. Daarnaast is door
zorgverzekeraars een uniforme declaratieparagraaf opgesteld die als bijlage in de overeenkomst is
opgenomen. Tot slot zijn de prestaties en verrichtingen niet meer afzonderlijk uitgewerkt, maar wordt er
verwezen naar de vigerende NZa-beleidsregel. De tarieven zijn te vinden op www.cz.nl/huisarts onder
Overeenkomst.
S3 prestaties- en overige prestaties
Vanaf 2021 zijn de volgende ontwikkelingen op het gebied van de S3- en overige prestaties:
•

•

•

•

Introductie van de prestatie Meer tijd voor de patiënt - Stimuleren van inzet Verpleegkundig
Specialist (VS) of Physician Assistent (PA). De prestatie biedt een tegemoetkoming van 2 jaar
voor huisartsenpraktijken voor de implementatie van een VS of PA in de huisartsenpraktijk.
De prestatie Praktijkmanager is op twee punten aangepast:
1. Er is financiering mogelijk voor twee niveaus van praktijkmanagement (zie
functiewaardering in de cao huisartsenzorg): praktijkmanager B en/of C.
2. Financiering van praktijkmanagement is opgedeeld in drie prestaties: de prestatie
Praktijkmanager, de prestatie Praktijkmanager Wijk en de prestatie Praktijkmanager voor
samenwerkingsverbanden.
Als gevolg van deze wijzigingen wordt de prestatie niet automatisch aangeboden per 1 januari
2021 en moet u deze opnieuw aanvragen bij CZ groep.
De koppeling tussen de prestatie Praktijkscan en de prestatie Service en bereikbaarheid is los
gelaten. De prestatie Service en bereikbaarheid is opnieuw vormgegeven en richt zich volledig
op het digitaliseren van de huisartsenpraktijk.
De prestaties Ouderenzorg, ICT-tool en Ouderenzorg Transmuraal maken geen onderdeel
meer uit van de overeenkomst huisartsenzorg. Deze prestaties worden vanaf 2021
gecontracteerd bij het regionale samenwerkingsverband (RSV) als addendum op de
overeenkomst Huisartsenzorg geleverd door samenwerkingsverbanden.
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•

•

De prestaties Abdominale echografie en SCEN hoeven niet meer apart aangevraagd te worden
bij CZ groep. In Deel II van de overeenkomst Huisartsenzorg 2021-2022 van CZ groep (artikel
2.5 en 2.10) staat beschreven aan welke voorwaarden voldaan moet worden.
De prestatie POH-S CVA is niet meer opgenomen in de overeenkomst Huisartsenzorg 20212022.

De S3 prestaties in deze overeenkomst zijn voor twee jaar vastgesteld. Voor de voorwaarden verwijzen
we naar www.cz.nl/huisarts onder Downloads. Tevens is aansluiting gezocht bij de thema’s uit het
Hoofdlijnenakkoord huisartsenzorg 2019-2022. De S3-prestaties zijn onderverdeeld in de volgende
thema’s:
1. Vermindering werkdruk en meer tijd voor de patiënt
•
•
•
•
•
•
•

Meer tijd voor de patiënt – Stimuleren van inzet Verpleegkundig Specialist (VS) of Physician
Assistent (PA)
Praktijkmanager
Praktijkmanager Wijk
Praktijkmanager voor samenwerkingsverbanden
Inzet praktijkscan
Verbetering van de praktijkorganisatie
Service en bereikbaarheid

2. Stimuleren samenwerking en juiste zorg op de juiste plek
•
•

Stimuleren samenwerking en zorg voor kwetsbare groepen
Zorginnovatie

3. Kwaliteit
•
•

Kwaliteit
Stimuleren van gebruik beslissingsondersteunend instrument

4. Doelmatigheid
•
•

Formulariumgericht voorschrijven
Vergoeding diagnostisch toetsoverleg (DTO) KCL/MMB

Ontwikkelingen in landelijk beleid
Wijzigingen in beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg
De vigerende beleidsregel huisartsenzorg en multidisciplinaire zorg van de NZa is voor 2021 op
verschillende onderdelen gewijzigd ten opzichte van 2020. We lichten er drie wijzigingen uit:
1. De prestatietekst van de M&I prestatie sterilisatie van de man is aangepast naar de meest
recente richtlijnen.
2. In de prestatietekst van de M&I verrichting compressietherapie bij ulcus cruris is opgenomen
dat verbandmiddelen geen onderdeel uitmaken van de prestatie.
3. Aan de prestatiebeschrijving bloeddrukmeting gedurende 24 uur is de 30-minuten meting
toegevoegd. Een 24-uursmeting is de eerste keus en de geprotocolleerde thuismeting de
tweede keus. Indien deze mogelijkheden niet passend zijn, kan de huisarts een bloedrukmeting
van 30 minuten op de praktijk overwegen.
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De Juiste zorg op de juiste plek (ZOJP)
De essentie van de Juiste zorg op de juiste plek is: het voorkomen van (duurdere) zorg, verplaatsen
van zorg (dichterbij mensen thuis) en het vervangen van zorg (door andere zorg zoals eHealth). In het
onderhandelaarsakkoord huisartsenzorg 2019 t/m 2022 en het onderhandelaarsakkoord medischspecialistische zorg 2019 t/m 2022 is juiste zorg op de juiste plek een prominent aandachtspunt. Juiste
zorg op de juiste plek wordt in algemene zin als volgt omschreven:
Partijen committeren zich aan de gewenste transformatie naar de juiste zorg op de juiste plek. Het
rapport ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek – wie durft’ (april 2018) van de gelijknamige Taskforce fungeert
hierbij als een belangrijke inspiratiebron. Het vertrekpunt is het functioneren van mensen, lichamelijk,
psychisch en sociaal. Niet op elke behoefte van mensen past een medisch antwoord. Het gaat erom
goed functioneren te bevorderen (preventie) en in geval van ziekte de gevolgen daarvan te beperken
en zo mogelijk te keren (via ondersteuning, begeleiding en behandeling). Dit vraagt om tijdige
signalering, gezondheidsvaardigheden van patiënten, brede triage op het juiste moment, meer tijd voor
patiënten, consultatieve samenwerking en goede vervolg- en gespecialiseerde zorg waarin de
zorgbehoefte van mensen en de mogelijkheden om weer zelf regie te krijgen over hun functioneren
centraal staan (eigenaarschap). Het vormgeven van deze transformatie in de praktijk vraagt om
commitment van mensen zelf, van zorgprofessionals en hun organisaties en van de inkopers van zorg
en ondersteuning. Deze transformatie heeft als effect:
1. het voorkomen van (duurdere) zorg;
2. het verplaatsen van zorg, (dichter) bij mensen thuis als dat kan dan wel verder weg
(geconcentreerd) als het omwille van de kwaliteit en doelmatigheid moet;
3. het vervangen van zorg door andere zorg, zoals eHealth, met een gelijkwaardige of betere
medisch-inhoudelijke kwaliteit van de zorg.
Praktijkspiegel
In de Praktijkspiegel kunnen huisartsen spiegelinformatie over hun praktijk raadplegen. Op
https://huisartsen.zorgprisma.nl kunt u de Praktijkspiegel inzien.
Ontwikkelingen CZ groep
Contracteren op praktijkniveau
De afgelopen tien jaar is er veel veranderd binnen de huisartsenzorg. Huisartsen zijn meer gaan
samenwerken in een HOED (huisartsen onder 1 dak) of in een gezondheidscentrum. Daarnaast is veel
aandacht geweest voor de administratieve belasting van de huisarts. Huisartsen werken meer samen
om deze lasten te kunnen verdelen. In de afgelopen jaren worden ook steeds meer prestaties op
praktijkniveau afgesproken en gehonoreerd, zoals de prestatie formulariumgericht voorschrijven. Vanuit
de huisartsen is steeds vaker de vraag gekomen om te contracteren op praktijkniveau, omdat dit beter
aansluit bij de werkwijze en declaratiemethodiek van de huisartsen. CZ groep gaat daarom met ingang
van 1 januari 2021 de huisartsenzorg op praktijkniveau contracteren.
Administratieve last
CZ groep zet waar mogelijk al enkele jaren in op vermindering van administratieve lasten. Samen met
zorgverleners kijken we welke regels in de zorg veroorzaakt worden door ons en of deze wel echt nodig
zijn. Als we vaststellen dat een regel niet nodig is, schaffen we die af. Bij een overeenkomst horen echter
onvermijdelijk ook administratieve lasten. We vinden het belangrijk om dit uit te leggen bij het aanbieden
van de overeenkomst, zodat er geen verkeerde verwachtingen zijn. Zo voeren we bijvoorbeeld controles
uit en kunnen deze aanleiding zijn voor een detailcontrole. Naast alle landelijke initiatieven voor het
verminderen van administratieve lasten blijven we zorgverleners van harte uitnodigen om onnodige
administratieve lasten die zij ervaren bij ons te melden. Het vermijden van onnodige regeldruk is in het
belang van iedereen.
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Contactgegevens
CZ groep wordt steeds vaker geconfronteerd met contactgegevens die niet correct in Vektis staan
vermeld. Wij vragen u om uw contactgegevens inclusief het e-mailadres in Vektis (www.agbcode.nl) te
controleren en zo nodig aan te passen en/of aan te vullen.
Contactinformatie
Contactinformatie, aanvraagformulieren en beleid: www.cz.nl/huisarts
Op deze website vindt u de informatie die u als zorgaanbieder nodig hebt. Bijvoorbeeld informatie over
tarieven, prestaties, declaraties en het beleid van CZ groep, maar ook veel gestelde vragen,
voorwaarden en aanvraagformulieren.
Vragen over de overeenkomst en aanvullende prestaties
Afdeling
Relatiebeheer Zorgverleners

E-mail

rz.huisartsen@cz.nl

Telefoonnummer

(0113) 27 49 91

E-mail

huisartsen@cz.nl

Telefoonnummer

(046) 459 58 93

Vragen over declaraties
Afdeling
Declaraties

Voor afstemming met uw regionale zorginkoper
Zorginkoopondersteuning

E-mail

zorginkoophuisartsenzorg@cz.nl

Op www.cz.nl/huisarts onder Contact staan de regionale zorginkopers vermeld.

Contactgegevens ondersteuning eerstelijns gezondheidszorg
Website

www.rosrobuust.nl

Telefoonnummer

Tel. (085) 401 81 85

E-mail

info@rosrobuust.nl

Website

www.stichtingkoel.nl

Telefoonnummer

Tel. (078) 619 30 68

E-mail

info@stichtingkoel.nl

Website

www.lijn1haaglanden.nl

Telefoonnummer

Tel. (070) 300 87 77

E-mail

info@lijn1haaglanden.nl

Website

www.sgzros.nl

Telefoonnummer

Tel. (079) 320 86 86

E-mail

ros@sgzoetermeer.nl

Meer informatie over versterking van de eerstelijnszorg in de regio Zuid-Nederland: Versterking
Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN), zie: www.versterkingeerstelijn.nl
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