Handleiding aanvraag overeenkomst huisartsenzorg
Overname huisartsenpraktijk
Bij het starten van een nieuwe huisartsenpraktijk komt veel kijken. De LHV heeft voor startende
huisartsenpraktijken een ‘Draaiboek Praktijkstart’ uitgegeven. In aanvulling daarop lichten wij graag
toe wat er nodig is een overeenkomst met Zorg en Zekerheid te kunnen afsluiten. Als u vragen heeft
over dit document of het afsluiten van een overeenkomst met ons, neemt u dan gerust contact op met
een van onze zorginkopers.

Voorwaarden voor het afsluiten van een overeenkomst
Zorg en Zekerheid vindt de vrije keuze van verzekerden voor de huisarts belangrijk. Daarom komt
iedere huisartsenpraktijk die voldoet aan de reguliere kwaliteitscriteria in aanmerking voor een
contract. In ons zorginkoopbeleid leest u welke minimumeisen wij stellen aan gecontracteerde
huisartsen. Ook leest u welke contractafspraken wij met u kunnen maken over innovatief zorgaanbod
en prestaties binnen Segment 3. U vindt het zorginkoopbeleid, onze basisovereenkomst, bijlagen bij
de overeenkomst en overige belangrijke documenten op onze website.

Welke gegevens moet u doorgeven aan Zorg en Zekerheid?
Als u een overeenkomst met Zorg en Zekerheid wilt afsluiten, ontvangen wij graag de volgende
gegevens:
•
•
•
•
•

Gewenste ingangsdatum overeenkomst. Houdt er hierbij rekening mee dat de complete
aanvraag uiterlijk 1 maand voor de ingangsdatum bij ons bekend moet zijn;
Uw AGB-code (zie verderop);
Uw e-mailadres;
Het IBAN waarop de declaraties moeten worden uitbetaald;
De maatwerkafspraken die u in de overeenkomst opgenomen wilt hebben (via het aanvraagen mutatieformulier, zie verderop).

De adresgegevens en persoonlijke AGB-codes nemen wij over uit het AGB-coderegister van Vektis
(zie verderop). Controleer goed of de gegevens hier juist zijn. We vermelden deze gegevens ook op
de Zorgzoeker voor onze verzekerden.
Als u voor de eerste keer een overeenkomst met Zorg en Zekerheid aanvraagt, kunt u de gevraagde
gegevens en het aanvraag- en mutatieformulier huisartsenzorg per e-mail sturen naar
zorginkoop.huisartsen@zorgenzekerheid.nl. Een van onze zorginkopers neemt dat contact met u op
en zorgt ervoor dat uw overeenkomst wordt aangeboden. Wijzigingen van lopende overeenkomsten
verlopen direct via onze afdeling Contractbeheer, via huisartsen@zorgenzekerheid.nl.

Zaken die u moet regelen buiten Zorg en Zekerheid om
Om een overeenkomst met de zorgverzekeraar af te sluiten en zorg te kunnen declareren, is het
volgende noodzakelijk.
•

AGB-code aanvragen

U kunt een AGB-code aanvragen via www.agbcode.nl. Met de AGB-code kan de zorgaanbieder en de
praktijk of de instelling worden geïdentificeerd. U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de gegevens in
het AGB-register kloppen en up-to-date zijn. De AGB-code wordt landelijk gebruikt binnen het
(elektronische) communicatie- en declaratieproces tussen zorgverlener en zorgverzekeraar. Het
register AGB-Zorgverleners wordt beheerd door Vektis. De doorlooptijd voor het aanvragen van een

AGB-code varieert per periode. De actuele, gemiddelde doorlooptijd staat
op de homepage van www.agbcode.nl vermeld.
•

Toegang tot VECOZO

U kunt zich aanmelden bij het VECOZO-portaal via www.vecozo.nl. Zorgverleners met een VECOZO
certificaat kunnen via de VECOZO website gebruik maken van verschillende functionaliteiten, zoals
het raadplegen van verzekerdengegevens van patiënten, digitaal declareren (let op: u heeft hiervoor
een declaratiesoftwarepakket nodig dat aan de Vektisstandaard voldoet) en versleutelde berichten
versturen. De diensten van VECOZO zijn voor u kosteloos; de zorgverzekeraars nemen de kosten op
zich.
•

ION: patiënten op uw naam

Voor het aanmelden van uw patiënten en voor meer informatie gaat u naar de website van de stichting
ION: ion.artsennet.nl. De stichting Inschrijving op Naam (ION) is opgericht door de Landelijke
Huisartsen Vereniging (LHV). In de database van ION kan een huisarts aangeven dat een patiënt in
zijn/haar praktijk is ingeschreven. Een patiënt kan in de ION-database ingeschreven staan bij één
huisarts. De database is een administratief hulpmiddel voor huisartsen en bevat geen medische of
vertrouwelijke patiëntgegevens. VECOZO is beheerder van de database.
•

IBAN doorgeven aan de verre zorgverzekeraars

Vanwege veiligheid en privacy mogen wij uw IBAN niet delen met de andere zorgverzekeraars. Als het
IBAN na praktijkovername wijzigt, is het daarom noodzakelijk om uw IBAN door te geven aan de
andere zorgverzekeraars, zodat ook zij de declaraties kunnen uitbetalen. U vindt meer informatie over
de procedure op de websites van de verschillende verzekeraars.

De inhoud van uw overeenkomst met Zorg en Zekerheid
De overeenkomst voor huisartsenzorg van Zorg en Zekerheid bevat een aantal standaard afspraken,
maar er is ook ruimte voor maatwerk. Voordat wij de eerste overeenkomst met u afsluiten, kunt u ons
laten weten welke maatwerkafspraken u met ons wil maken.
Bij een praktijkovername kunt u ervoor kiezen de afspraken van de oude huisarts (vooralsnog) voort te
zetten. Vaak wordt bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met de POH overgenomen, dus kan de inzet
van de POH op de overeenkomst gelijk blijven. Het wijzigen van deze afspraken is vervolgens elk
kwartaal mogelijk. Voorwaarde is dat de aanvraag ten minste een maand voor de gewenste
ingangsdatum bij ons binnen is.
Mogelijke maatwerkafspraken
In onderstaand overzicht leest u voor welke prestaties er maatwerkafspraken er mogelijk zijn. Op onze
website vindt u diverse bijlagen bij onze overeenkomst. In deze bijlagen vindt u onderstaande
prestaties terug, met de daarbij horende voorwaarden en vergoeding.
Kenmerk
Te wijzigen per kwartaal:
Ketenzorgprogramma’s
DM type 2
CVR
COPD
POH-Somatiek
POH-Gestructureerde complexe ouderenzorg (GCO)
Gestructureerd periodiek ouderenoverleg (GPO)**
**Alleen mogelijk i.c.m. een POH-GCO

POH-Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
Module Service en Bereikbaarheid
Ochtend en/of avondspreekuur
Digitaal afspraken maken
Herhaalrecepten via e-mail of website
Volledige telefonische bereikbaarheid
NHG-praktijkaccreditatie
E-mailconsult
Stoppen met Roken-programma
Spleetlamponderzoek
Horizontaal doorverwijzen voor M&I verrichtingen:
Spleetlamponderzoek
Cyriax-injectie
Plaatsen IUD

Het aanvragen van maatwerkafspraken
U kunt via het aanvraag- en mutatieformulier op onze website bij ons aangeven welke afspraken u
per de ingangsdatum van de overeenkomst wilt maken. Hetzelfde formulier kunt u gebruiken om
gedurende de looptijd van de overeenkomst wijzigingen aan te brengen.
U hoeft de contractafspraken alleen aan ons door te geven: wij delen deze digitaal met de andere
verzekeraars. Houdt u er rekening mee dat er een maand verwerkingstijd nodig is om de afspraken
door te voeren en via het VECOZO-portaal te delen met andere zorgverzekeraars

Vragen?
Mocht u nog vragen hebben over het aanvragen van een overeenkomst voor een nieuwe
huisartsenpraktijk, neem dan gerust contact op met een van onze zorginkopers. Wij zijn te bereiken
via (071) 5 825 880 of zorginkoop.huisartsen@zorgenzekerheid.nl.

