Tarieven Huisartsenzorg 2022
Uitvoering extra salarisverhoging zorgpersoneel huisartsenzorg
Onlangs publiceerde CZ een nieuwsbericht waarin stond te lezen dat de tarieven 2022 vanwege
landelijke ontwikkelingen op een later moment dan u gewend bent, gepubliceerd zullen worden.
Inmiddels is hierover duidelijkheid. Zoals u weet geven zorgverzekeraars uitvoering aan het
kabinetsbesluit, dat volgde op de motie om 675 miljoen euro extra beschikbaar te stellen voor
salarissen in de zorg. Dit wordt gedaan voor alle zorgsoorten, op zorgvuldige wijze en met zo min
mogelijk administratieve lasten. In dit nieuwsbericht leest u hoe dit voor huisartsenzorg wordt
uitgevoerd.

Wanneer wordt de extra salarisverhoging toegepast?
Het extra geld wordt via de tarieven van de NZa beschikbaar gesteld aan werkgevers in de zorg, middels de
prijsindex voor personele kosten, Overheidsbijdrage in de Arbeidsontwikkeling (OVA) genaamd. Het is dan
aan de werkgevers daarmee de salarissen van medewerkers met een middeninkomen te verhogen zoals
de Tweede Kamer eerder heeft bepaald.
Het lukt niet alle zorgverzekeraars om de gereguleerde tarieven per 1 januari in te voeren. Daarom
verhogen de zorgverzekeraars de tarieven per 1 april 2022 zodanig dat het extra geld met terugwerkende
kracht per 1 januari 2022 beschikbaar wordt gesteld.

Wat betekent dit voor u?
•

•

CZ publiceert eerst de tarieven voor Q1 2022 op basis van de tariefbeschikking 1 juli 2021
(TB/REG-22622-01). U downloadt het bestand Tarieven Q1 2022 Huisartsenzorg en voert deze
tarieven door in uw HIS.
In Q1 2022 zal CZ de tarieven voor Q2 tot en met Q4 2022 publiceren. De NZa maakt op verzoek
van Zorgverzekeraars Nederland (ZN) een nieuwe beschikking, die ingaat op 1 april 2022. Daarin
staat de nieuwe indexatie, waarin zowel de ophoging ten gevolge van de loonsverhoging voor de
overige drie kwartalen en de correctie voor het eerste kwartaal is verwerkt. De NZa houdt in de
methodiek rekening met het seizoenseffect van de eerste drie maanden. De ophoging wordt voor
het hele jaar dus verwerkt over drie kwartalen.
U downloadt het bestand Tarieven Q2 t/m Q4 2022 Huisartsenzorg en voert deze tarieven
door in uw HIS.

Meer informatie?
Tarievenlijsten 2022 Huisartsenzorg
Houd onze website www.cz.nl/huisarts (Keuze: Overeenkomst) goed in de gaten, zodat u tijdig de juiste
tarieven kunt verwerken in het HIS.
Aanvraagformulieren
Voor de aanvraagformulieren waarvoor variabele tarieven van toepassing zijn, zal eveneens voor de 2
periodes een apart formulier worden gepubliceerd op de CZ website onder Downloads. De tarieven vanaf
het 2e kwartaal zullen automatisch door ons worden geïndexeerd en worden aangeboden in het
Zorginkoopportaal van Vecozo. U hoeft hiervoor geen nieuw aanvraagformulier in te dienen.
Tariefbeschikkingen NZa
Kijk op Zoekresultaat - Nederlandse Zorgautoriteit (overheid.nl)

