
Welke (HIS) gegevens heeft u nodig voor het afsluiten 
van uw huisartsenovereenkomst 2018?

AANTAL PATIENTEN IN DE PRAKTIJK

Indien er sprake is van een volmacht, vult u dan het totaal aantal patiënten van de gehele 
praktijk in:

-Wat is op dit moment het totaal aantal patiënten in de praktijk? 
-Wat is op dit moment het aantal patiënten van 75 jaar en ouder in uw praktijk?*

*Ouderen die wonen in een intramurale instelling inclusief verzorgingshuis vallen hier niet 
onder. Ouderen die wonen in een aanleunwoning tellen wel mee.

POH-SOMATIEK 

-Wat is het aantal prediabeten in uw praktijk?
-Wat is het aantal DMII patiënten in uw praktijk?
-Wat is het aantal COPD patiënten in uw praktijk?
-Wat is het aantal VRM patiënten in uw praktijk?
-Wat is het aantal Astma patiënten in uw praktijk?

De in- en exclusiecriteria vindt u in het Inkoopdocument Huisartsenzorg 2018:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Bijlage 
inkoopbeleid Huisartsenzorg 2018
BIJLAGE TARIEVEN 2018:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Tarieven
Huisartsen en Integrale Zorg 2018
Verrichtingen en Verbruiksmaterialen 2018:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Verrichtin
gen en verbruiksmaterialen 2018

www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Bijlage
www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Tarieven
www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Verrichtin
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Bijlage
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Tarieven
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/huisartsen/Paginas/downloads.aspx/Verrichtin


Zijn er meerdere vrijgevestigde huisartsen werkzaam onder dezelfde praktijk agb-code?
Bespreekt u onderling wie de volmachtnemer wordt.

Indien het antwoord ja is, treedt er een volmachtconstructie in werking. 
Dit houdt in dat alle vrijgevestigde huisartsen binnen de praktijk (dus niet de loondienaren) 
één van de praktijkhouders machtigen om de overeenkomst namens de praktijk  af te 
sluiten. Deze machtiging geschiedt door accordering van een zogenaamde “volmacht” door 
alle praktijkeigenaren/vrijgevestigde huisartsen. Hiertoe loggen zij in met hun eigen 
inloggegevens. Bij het aanvragen van de overeenkomst geven zij een akkoord af voor de 
volmacht. Op de samenvatting worden zowel de volmachtnemer als de volmachtgevers 
benoemd.
N.B. solisten (01 agb-code), rechtspersonen (17 agb-code) en gezondheidscentra met 
loondienaren (37 agb-code) geven geen volmacht af, u kunt de vragenlijst doorlopen zoals 
voorgaande jaren.

Vraagblokken
Ook de vragenlijst voor 2018 is opgedeeld in een aantal vraagblokken. Hierdoor heeft u de 
mogelijkheid om per blok te beoordelen of u de prestatie of vergoeding wilt afsluiten door 
het wel of niet invullen van de vragenlijst. Een aantal vraagblokken zijn verplicht om in te 
vullen (verplicht voor aanvraag; ja).



VRAAGBLOK AANTAL PATIENTEN IN DE PRAKTIJK

De volgende vragen hebben invloed op de berekening van het POH-S tarief, POH-GGZ tarief 
en samenwerking rondom kwetsbare ouderen in kaartindien u deze afsluit:

-Wat is op dit moment het totaal aantal patiënten in de praktijk? (Indien er sprake is van een 
volmacht, vult u dan het totaal aantal patiënten van de gehele praktijk in)

-Wat is op dit moment het aantal patiënten van 75 jaar en ouder in uw praktijk?* (Indien er 
sprake is van een volmacht, vult u dan het totaal aantal patiënten van de gehele praktijk in)

*Ouderen die wonen in een intramurale instelling inclusief verzorgingshuis vallen hier niet 
onder. Ouderen die wonen in een aanleunwoning tellen wel mee.



VRAAGBLOK BASIS GEGEVENS

Ketenzorg/Geïntegreerde Eerstelijns Zorg
De volgende vragen hebben invloed op de berekening van het POH-S tarief:

-Bent u aangesloten bij een zorggroep of een GEZ die een overeenkomst ketenzorg DM type 
II heeft afgesproken met een integraal tarief?
-Bent u aangesloten bij een GEZ die géén overeenkomst ketenzorg DM type II heeft 
afgesproken?

-Bent u aangesloten bij een zorggroep of een GEZ die een overeenkomst ketenzorg COPD 
heeft afgesproken met een integraal tarief?
-Bent u aangesloten bij een GEZ die géén overeenkomst ketenzorg COPD heeft afgesproken?

-Bent u aangesloten bij een zorggroep of een GEZ die een overeenkomst substitutie CVRM 
heeft afgesproken met een integraal tarief?
-Bent u aangesloten bij een GEZ die géén overeenkomst substitutie CVRM heeft 
afgesproken?

-Bent u aangesloten bij een samenwerkingsverband dat een overeenkomst heeft gesloten 
GEZ of OWZ?

NB Bij alle hierboven gestelde vragen geldt dat als u deelneemt aan een Zorggroep of 
GEZ/OWZ u aangeeft waar u bent aangesloten. Staat de naam van de zorggroep, GEZ of 
OWZ waar u bent aangesloten er niet bij, dan vinkt het vakje ‘overig’ aan en vult de naam 
van de zorggroep/GEZ/OWZ in.

-Bent u aangesloten bij een zorggroep die een overeenkomst substitutie COPD/Astma of 
ketenzorg COPD/Astma heeft afgesproken met een integraal tarief?

-Verleent u e-mailconsulten? Ja/Nee
-Bent u apotheekhoudend huisarts? Ja/Nee

Registraties

• Bent u ingeschreven in het landelijk verloskundig register
• Bent u ingeschreven in het register van scen-artsen (KNMG)
• Biedt u reizigersadvisering aan volgens de richtlijn NHG praktijkwijzer reizigersadvisering 
en bent u ingeschreven als reizigersgeneeskundig huisarts in het register van CHBB  of de 
LCR

Accreditatie/Kwalieit

-Is uw huisartsenpraktijk aantoonbaar geaccrediteerd of gecertificeerd? Ja/Nee



Doelmatig voorschrijven

U doet automatisch mee met de prestatie doelmatig voorschrijven. Meer informatie over 
doelmatig voorschrijven staat in de bijlage-inkoopbeleid-huisartsenzorg 2018 op onze 
website. Zet u een vinkje, zodat u verder kunt naar de volgende vraagblokken.

VRAAGBLOK AANTAL PATIENTEN IN DE PRAKTIJK

-Wat is op dit moment het totaal aantal patiënten in de praktijk? (Indien er sprake is van een 
volmacht, vult u dan het totaal aantal patiënten van de gehele praktijk in)
-Wat is op dit moment het aantal patiënten van 75 jaar en ouder in uw praktijk?

VRAAGBLOK VERRICHTINGEN

Klikt u aan welke verrichtingen u aanbiedt aan de patiënten in uw praktijk:
-Abdominale Echografie
-Polyfarmacie
-Huisartsenzorg in Verzorgingshuizen
-Huisartsen in Maatschappelijke Opvang
-Sterilisatie

VRAAGBLOK SERVICE & BEREIKBAARHEID

-Sluit u de prestatie Service en Bereikbaarheid 2018 af?Ja/Nee

*U kunt deze prestatie alleen tijdens de contractering afsluiten.



VRAAGBLOK POH-SOMATIEK I

-Ik sluit de vergoeding POH-S af Ja/Nee

-Wat is het aantal prediabeten in uw praktijk, uitgaande van de in- en exclusiecriteria zoals 
opgenomen in de beschrijving POH-S in de bijlage huisartsenovereenkomst 2018?

-Wat is het aantal DMII patiënten in uw praktijk, uitgaande van de in- en exclusiecriteria 
zoals opgenomen in de beschrijving POH-S in de bijlage huisartsenovereenkomst 2018?

-Wat is het aantal COPD patiënten in uw praktijk, uitgaande van de in- en exclusiecriteria 
zoals opgenomen in de beschrijving POH-S in de bijlage huisartsenovereenkomst 2018?

-Wat is het aantal VRM patiënten in uw praktijk, uitgaande van de in- en exclusiecriteria 
zoals opgenomen in de beschrijving POH-S in de bijlage van de huisartsenovereenkomst 
2018?

-Wat is het aantal Astma patiënten in uw praktijk, uitgaande van de in- en exclusiecriteria 
zoals opgenomen in de beschrijving POH-S in de bijlage van de huisartsenovereenkomst 
2018?

*U kunt uw POH-S tarief en de berekening van dit tarief zien in de rapportage. De rapportage 
verschijnt als u vraagblok deel I en II afgerond heeft. Als u minder uren POH-Somatiek inzet 
dan het maximaal aantal uren, kunt u dat aangeven in het vraagblok POH-Somatiek deel II..

NB Per 2018 is de vergoeding voor de inzet van een praktijkmanager losgekoppeld van de 
POH S. U kunt de inzet van een praktijkmanager in een apart vraagblok in het 
zorgverlenersportaal aangeven.

VRAAGBLOK POH-SOMATIEK DEEL II

Hier ziet u eerst een samenvatting POH S met daarin onderstaande informatie op basis van 
de door u ingevulde gegevens in vraagblok POH S 1:
Totale vergoeding POH-S  € 
Indicatie vergoeding keten DM  € 



Indicatie vergoeding keten COPD  € 
Indicatie vergoeding keten CVRM  € 
Indicatie vergoeding keten Astma  € 
Totaal  €  
Totaal in fte (38 urige werkweek)   
Totaal in uren per week  

Daarna kiest u voor “start vragenlijst”
-Zet u minder uren POH-S in dan uw maximaal aantal uren? Ja/Nee
(U kunt per kwartaal wijzigingen doorgeven)
Bij antwoord Ja geeft u antwoord op de vraag:
Geeft u hier het werkelijke aantal uren aan per de eerste van het volgende kwartaal.

VRAAGBLOK POH GGZ DEEL 

-Sluit u een overeenkomst af voor POH-GGZ 2018? Ja/Nee
*Bij ja, geeft u antwoord op de volgende vraag:
-Sluit u de prestatie zelf af of heeft u afspraken met een zorggroep?  
-Ik sluit de prestatie af
-De zorggroep sluit de prestatie namens mij af

NB Als de praktijk in 2017 al een overeenkomst voor POH GGZ heeft afgesloten zijn de 
gegevens van peildatum 1 oktober 2017 uit het zorgverlenersportaal, al in het vraagblok 
voor ingevuld. U heeft de mogelijkheid om een wijziging van het aantal uren inzet aan te 
geven en/of inzet E-Health en Consultatie VOORBEELD:



VRAAGBLOK POH GGZ DEEL 

Als u kiest voor uitbreiden of verminderen dan geeft u antwoord op de volgende vragen:
-Hoeveel uur wilt u in totaal inzetten?
-Maakt u gebruik van de mogelijkheid ‘e-health’?
-Maakt u gebruik van de mogelijkheid ‘consultatie’?

Als u gekozen heeft voor “uitbreiden”  en u vraagt meer dan 10 uur POH GGZ inzet per 
normpraktijk dan vult u ook vraagblok POH GGZ deel 2 in.

VRAAGBLOK POH GGZ DEEL 2
In dit vraagblok geeft de onderbouwing voor de aanvraag uitbreiding

VRAAGBLOK STOPPEN MET ROKEN

-Sluit u de prestatie Stoppen met Roken 2018 af? Ja/Nee

VRAAGBLOK SPIEGELINFORMATIE

-Sluit u de prestatie praktijkspiegel 2018 af? Ja/Nee

VRAAGBLOK PRAKTIJKMANAGER

-Sluit u de prestatie praktijkmanager 2018 af?



VRAAGBLOK KWETSBARE OUDEREN

-Sluit u de prestatie kwetsbare ouderen 2018 af?
Bij ja, geeft u antwoord op de vraag:

-Sluit u de prestatie zelf af of heeft u afspraken met een zorggroep? 
O Ik sluit de prestatie af
O De zorggroep sluit de prestatie namens mij af*
*U vinkt in het portaal de betreffende zorggroep aan. Staat uw zorggroep er niet bij, kiest u 
dan voor het vakje ‘overig’ en vul de naam van de zorggroep in.

Sluit u de prestatie kwetsbare ouderen zelf af geeft u dan antwoord op de vraag:
- Realiseert of onderhoudt u een digitaal platform rondom de zorg van ouderen? Ja/Nee

VRAAGBLOK GEGEVENS ZORGZOEKER

Heeft u in 2016-2017 een overeenkomst huisartsenzorg gesloten? De antwoorden zoals u 
die gegeven heeft in dit vraagblok in 2016-2017 zijn voor ingevuld. Controleert u deze goed. 

-Kunt u in de praktijk de patiënt te woord staan in andere spreektalen dan Nederlands?
-Duits
-Engels
-Spaans
-Frans
-Arabisch
-Turks
-Nederlandse gebarentaal
-overige…..
-Heeft u  een e-mailadres dat op de zorgzoeker voor verzekerden kan worden geplaatst?
Nee/Ja, welke….
-Is uw praktijk rolstoeltoegankelijk?
-Neemt uw praktijk nieuwe verzekerden aan?
-Heeft uw praktijk een praktijkwebsite?
Nee/Ja, welke….

AFRONDEN
Heeft u alle verplichte vragenblokken ingevuld? Dan verschijnt de volgende popup:

-Klikt u op afronden, gaat u door naar het scherm waar u akkoord geeft op het doorsturen 
van de samenvatting naar de verre verzekeraars door Zilveren Kruis. Daarna gaat u door naar 



het scherm waar u de concept overeenkomst en samenvatting kunt inzien en vervolgens de 
overeenkomst kunt afsluiten.
-Klikt u op annuleren, gaat u terug naar de vraagblokken (alle antwoorden blijven 
behouden!).

Wij wensen u succes met het afsluiten van de overeenkomst.


