
 

Toelichting aanvraag Aanvullende financiering Covid-19 huisartsenzorg 

 

Korte omschrijving  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.  

Landelijke maatregelen U hebt van CZ een brief ontvangen via het Zorginkoopportaal van VECOZO. 

Deze brief is als bijlage aan uw overeenkomst toegevoegd. Hierin vindt u de 

uitgebreide omschrijving van de landelijke afspraken om u als huisarts te 

ondersteunen. In het kort zijn dit: 

1. Intensieve zorg (13034) bij visite (mogelijk) Covid-19 patiënten  

vanaf 01-03-2020 

2. Opslagtarief € 10 (11701) per Q2 2020 voor meerkosten en 

omzetderving. Voor Q3 wordt onderzoek gedaan naar de hoogte van de 

opslag. 

3. Tijdelijk opschorten contractuele voorwaarden voor declaratie van 

moduletarieven en ketenzorgtarieven.  

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 kunt u een aanvraag 

‘Aanvullende financiering Covid-19 huisartsenzorg’ indienen. 

5. 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. 

Voorwaarden format 

aanvraag aanvullende 

financiering 

1. Uit de aanvraag moet blijken dat de problemen direct verband houden 

met Covid-19 

2. U stuurt de liquiditeitsoverzichten vanaf 01-01-2019 tot heden mee 

3. U geeft aan of de ondersteuning een voorschot of een aanvullende 

financiering moet zijn en onderbouwt dit (kwalitatief en kwantitatief) met 

het gevraagde in het formulier 

4. U hebt zelf vooraf onderzoek gedaan naar aanvullende mogelijkheden 

Honorering Op basis van een volledig ingediende aanvraag waaruit blijkt dat de financiële 

problemen uit Covid-19 zijn ontstaan, zal de regionale zorginkoper een 

beoordeling doen. Als er aanvullende vragen zijn, zal er contact met u worden 

opgenomen. 

 

Informatie Meer informatie over declaraties en/of maatregelen rondom Covid-19 vindt u op: 

 www.cz.nl/huisarts in ‘Vraag en antwoord Covid-19’ 

 De door u ontvangen brief op het VECOZO zorginkoopportaal. Dit is 

een bijlage op uw Overeenkomst vrijgevestigd huisarts 2019-2020. 

Deze hoeft u niet te tekenen. 

 Zorgverzekeraars Nederland 
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http://www.cz.nl/huisarts
https://zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=4826693632
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/declareren-tijdens-de-coronacrisis-zo-doet-u-dat

