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Maatregelen Covid-19 huisartsenzorg

Tilburg, 20 april 2020

Beste huisarts,
Het Covid-19 virus heeft een enorme impact op de samenleving. Het werk van de zorgprofessionals is
daarbij van essentieel belang. We realiseren ons dat dit voor u als huisarts en uw team uitdagingen met
zich meebrengt. U bent als poortwachter van de zorg het eerste aanspreekpunt voor uw patiënten, maar
ook maakt u als ondernemer extra kosten en valt er tegelijkertijd een deel van uw omzet weg.
Zorgverzekeraars, LHV, VPH, InEen en de NZa hebben daarom in de afgelopen periode de krachten
gebundeld om te komen tot een landelijk pakket aan maatregelen om u te ondersteunen. Hierdoor kunt u
zich blijven focussen op uw werk als zorgprofessional. Op 15 april 2020 is er een definitief akkoord bereikt.
In deze brief leest u wat dit akkoord voor u betekent.
Inhoud maatregelen huisartsen(praktijken)
De volgende afspraken zijn landelijk overeengekomen om uw praktijkvoering te ondersteunen en de
continuïteit van huisartsenzorg te borgen:
1. Visite aan (mogelijk) Covid-19 patiënten in de thuissituatie
Het intensieve zorgtarief mag worden gedeclareerd voor visites aan patiënten die (mogelijk) besmet zijn
met het coronavirus. Deze wijziging gaat met terugwerkende kracht in per 1 maart jl.
De prestatiecode is 13034
2. Aanvullend opslagtarief
Om huisartsenpraktijken in de meerkosten en omzetderving tegemoet te komen, is er in het tweede
kwartaal van 2020 een opslag van € 10 per ingeschreven patiënt. De komende periode zetten LHV,
InEen, VPH, ZN en de NZa zich in om verder inzicht te krijgen in de hoogte van de extra kosten en de
omzetderving. Op basis hiervan wordt besproken of er in het derde kwartaal 2020 een aanvullende
opslag nodig is en of deze meer kan aansluiten bij de regionale situatie.
De prestatiecode is 11701. De prestatie moet u declareren met datum verrichting 1 april 2020.
3. Tijdelijk opschorten contractuele voorwaarden voor declaratie van moduletarieven en
ketenzorgtarieven.
Denk hierbij aan het niet binnen de gestelde termijnen kunnen voldoen aan richtlijnen,
kwaliteitsnormen, zorgstandaarden en uitstellen van planbare zorg. Raadpleeg de voorwaarden van uw
aanvullende prestaties op de CZ website om na te gaan wat op uw praktijk van toepassing is. Voor
informatie over de eventuele gevolgen voor de chronische zorg, adviseren wij u om contact op te
nemen met uw regionale zorggroep.
4. Acute financiële problemen
CZ heeft de betaaltermijn vervroegd waardoor uw declaraties na verwerking de volgende dag worden
betaald. Mocht u naast de landelijke maatregelen en de aangepaste betaaltermijn toch door Covid-19 in
financiële nood komen, dan vindt u op www.cz.nl/huisarts het aanvraagformulier en een toelichting op
de aan te leveren documenten.
Afspraken overdagsituatie extra locaties huisartsenzorg Corona
1. Regionale georganiseerde daglocatie (grootschalig)
Afspraak is dat huisartsen, gebaseerd op een normpraktijk, gemiddeld 1 dag per 2 weken worden
ingeroosterd op de daglocatie corona. Hiervoor vindt geen vergoeding door de huisartsenpost
plaats. Huisartsen kunnen op eigen kosten zelf een waarnemer inzetten. Hiervoor worden
huisartsen gecompenseerd via de aanvullende opslag op het inschrijftarief.
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2. Lokaal georganiseerde daglocatie (kleinschalig)
Indien een extra daglocatie kleinschaliger wordt opgezet vanuit een samenwerkingsafspraak tussen
huisartsen (dus niet vanuit samenwerkingsverband waar een budgetafspraak aan ten grondslag
ligt) declareert u:
 voor de eigen patiënt het regulier consult;
 voor de niet eigen patiënt het passanten consult.
Regionale coördinatie
In verschillende regio’s worden initiatieven ondernomen om de zorg in relatie tot Covid-19 zo goed mogelijk
in te richten. In het Regionaal Overleg Acute Zorgketen (ROAZ) komen alle vragen samen rondom
capaciteit bij ziekenhuizen, verpleeghuizen en GGZ, de beschikbaarheid van hulpmiddelen of faciliteiten en
eventuele financiële knelpunten. Als u vragen hebt over de regionale organisatie van (acute) zorg voor
coronapatiënten, adviseren wij u contact op te nemen met de regionale huisartsenorganisatie waarbij u
aangesloten bent. Op die manier kunnen zij de link leggen met het ROAZ en wordt er gezorgd voor een
centrale coördinatie en organisatie van de benodigde zorg.
Aanvullende informatie
Het volledige pakket aan maatregelen kunt u teruglezen op de website van Zorgverzekeraars Nederland.
Op www.cz.nl/huisarts hebben we de meest gestelde vragen en antwoorden voor u op een rij gezet. Wij
actualiseren deze pagina continu aan de hand van de laatste informatie.
CZ staat net als andere zorgverzekeraars achter en naast de zorgprofessionals, om te zorgen dat we deze
crisis met elkaar het hoofd kunnen bieden. Wij willen u en uw team bedanken voor jullie inzet en wensen u
veel sterkte in deze roerige tijd.

Met vriendelijke groeten,

drs. K.C. Heldoorn
manager Huisartsenzorg,
Versterking 1e lijn en Ketenzorg
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