
 

 

 

Onderwerp: Aanpassing declaratieproces OPEN  Tilburg, 16 oktober 2020 

 

Beste huisartsen en bestuurders, 

 

Wij hebben het declaratieproces rondom de prestatie OPEN gewijzigd.  

 

Prestatie OPEN 

Van 1 oktober 2020 t/m 31 december 2022 kunnen huisartspraktijken eenmalig declareren voor de 

praktijkwerkzaamheden voortkomend uit deelname aan het programma OPEN. Declaratie van het NZa-

tarief ‘Deelname programma OPEN’ vindt plaats nadat de huisartsenpraktijk aan de vier in de vigerende 

NZa-beleidsregel ‘Huisartsenzorg en Multidisciplinaire zorg’ genoemde voorwaarden heeft voldaan.  

 

Voorwaarden declaratie 

CZ groep ging er vanuit dat als huisartsen op de deelnemerslijst van OPEN vermeld staan, zij voldoen aan 

de 4 voorwaarden. Op basis van deze deelnemerslijst heeft CZ groep een contractaanbod gestuurd, zodat 

huisartsen het tarief eenmalig kunnen declareren. 

Nu blijkt dat OPEN huisartsen op de deelnemerslijst plaatst als aan 2 van de 4 voorwaarden voldaan is. Dit 

betekent dus niet automatisch dat er gedeclareerd mag worden.  

 

Declaratieproces 

CZ groep heeft eerder gecommuniceerd dat huisartsen een contractaanbod krijgen voor de prestatie OPEN 

als is voldaan aan de 4 voorwaarden. Hierna kon worden gedeclareerd. Dit proces zal worden aangepast. 

Vanaf heden kunnen huisartsen, nadat zij voldoen aan de 4 voorwaarden, eenmalig op een zelfgekozen 

moment aan het begin van het kwartaal (tegelijk met de declaratie van de inschrijftarieven) de prestatie 

OPEN declareren. 

Hebt u al gedeclareerd en voldoet u nog niet aan alle voorwaarden? Dan hoeft u niets te doen. Wij 

vertrouwen erop dat u op een later moment alsnog aan de resterende voorwaarden gaat voldoen. 

 

Informatie 

Op www.cz.nl/huisarts onder Downloads staat het boekje Voorwaarden S3- en overige prestaties. Hierin 

staat een toelichting op de prestatie OPEN. Deze zal worden aangepast naar de gewijzigde situatie. 

 

Vragen 

Hebt u vragen over declaraties? Neem dan contact op met de afdeling Declaraties via het e-mailadres 

huisartsen@cz.nl.  

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

mevr. drs. K.C. Heldoorn 

Manager Huisartsenzorg,  

Versterking 1e lijn en Ketenzorg  
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