Q&A Prestatie Formulariumgericht voorschrijven 2018
Bericht
Hoe word ik geïnformeerd over het tarief dat ik voor 2018 kan declareren?
Als u digitaal contracteert, ontvangt u een addendum via het Zorginkoopportaal van Vecozo. Contractanten
met een papieren overeenkomst worden per brief geïnformeerd.
Ik heb geen bericht ontvangen. Wat moet ik doen?
Als u geen bericht van ons hebt ontvangen, kan het volgende aan de hand zijn:
1. U hebt gekozen voor de prestatie Doelmatig voorschrijven. De scores voor de prestatie Doelmatig
voorschrijven ontvangen wij op een later moment van Vektis. U ontvangt hierover voor 1 juli 2019
een bericht.
2. Wij hebben nog geen score ontvangen van het Nivel. Nog niet alle HIS’sen hebben scores
aangeleverd bij het Nivel. Zodra wij de score ontvangen hebben, ontvangt u een bericht.
Hoe worden de verre zorgverzekeraars geïnformeerd?
Als u digitaal contracteert, accepteert u in het Zorginkoopportaal van Vecozo het contractaanbod. Indien u
in dit portaal toestemming hebt gegeven om de contractafspraken naar de verre zorgverzekeraars te sturen,
hoeft u zelf niets meer te doen.
Als u een papieren overeenkomst hebt, geldt dat indien u bij de ondertekening van uw overeenkomst CZ
toestemming hebt gegeven om de contractafspraken naar de verre zorgverzekeraars te sturen, u zelf niets
meer hoeft te doen. Als dit niet het geval is, vragen wij u deze bevestigingsbrief zelf door te sturen.
De verre zorgverzekeraars hebben ongeveer twee weken nodig om het tarief in hun administratie in te
regelen.
Waarom heb ik een aanvullend bericht over de afrekening van de prestatie Formulariumgericht
voorschrijven 2018 ontvangen?
Wij hebben een score van het Nivel van uw praktijk ontvangen, terwijl u bij ons niet hebt aangegeven voor
de prestatie Formulariumgericht voorschrijven in aanmerking te willen komen. Om zeker te weten dat wij de
score als een keuze voor deze prestatie kunnen beschouwen, ontvangt u het aanvullende bericht. Bent u
het hier niet mee eens, stuur dan een mail naar rz.huisartsen@cz.nl.
Declareren
Waar moet ik op letten bij het declareren?
U declareert met terugwerkende kracht over 2018. Dit betekent dat de datum verrichting in de declaratie
1 oktober 2018 dient te zijn. De prestatiecode is 30111.
Indien u vragen hebt over het declareren, kunt u contact opnemen met de afdeling Declaratieverwerking
Huisartsen, via (046) 459 58 93 of huisartsen@cz.nl.
Praktijkbeëindiging of -overname
Hoe kan ik declareren als ik mijn praktijk heb beëindigd vóór 1 oktober 2018?
Uw opvolger ontvangt van ons bericht over de vergoeding over heel 2018. Wij verzoeken u contact op te
nemen met uw opvolger over de verrekening hiervan.
Wat geldt als ik vóór 1 oktober 2018 een praktijk heb overgenomen?
U ontvangt van ons bericht over de vergoeding voor heel 2018. Wij verzoeken u contact op te nemen met
uw voorganger over de verrekening hiervan.
U kunt de vergoeding declareren.

Scores en formularium
Waar vind ik de afkapwaarden?
De afkapwaarden zijn te vinden op onze website www.cz.nl/huisarts. Onder de kop Formularium &
Doelmatig voorschrijven vindt u de bijlage Prestatie Formulariumgericht voorschrijven 2018. Hierin zijn de
afkapwaarden terug te vinden.
Ik ontvang een score op een ander formularium dan ik heb doorgegeven aan CZ. Hoe kan dat?
Op dit moment hebben wij alleen scores ontvangen op de formularia NHG en Healthbase. Scores op
regionale formularia heeft het Nivel nog niet aangeleverd. De verwachting is dat deze scores nog wel
volgen. Mocht dit invloed hebben op uw tarief in uw voordeel, dan ontvangt u hierover bericht.
Waarom is bij de toekenning van het tarief afgeweken van de indeling in kwartielen?
De scores op Formulariumgericht voorschrijven liggen erg dicht bij elkaar. Dit resulteert bij een verdeling in
kwartielen in grote tariefverschillen per kwartiel tegenover erg geringe verschillen in scores.
Daarom heeft CZ ervoor gekozen om een drempelwaarde toe te passen waardoor 95% van de praktijken
hetzelfde tarief krijgen. Ongeveer 5% van de praktijken haalt de drempelwaarde niet. Deze praktijken
ontvangen geen vergoeding.

