/ Factsheet

LSP-vergoedingen apotheken 2020

Zorgverleners die aansluiten op het LSP kunnen in aanmerking komen voor LSP-vergoedingen. Als apotheek kunt
u bijvoorbeeld een jaarlijkse tegemoetkoming krijgen voor de kosten die u maakt voor uw software voor het
gebruik van het LSP. En daarnaast ontvangt u een vergoeding voor het vragen van toestemming aan uw patiënten
en het aanmelden van hun dossiers bij het LSP. De koepelorganisaties van zorgaanbieders, waaronder de KNMP,
en Zorgverzekeraars Nederland hebben hier nieuwe afspraken over gemaakt voor 2020. Deze afspraken zijn nader
uitgewerkt in het Vergoedingenreglement door VZVZ, verantwoordelijk voor de uitkering van LSP-vergoedingen.
Welke LSP-vergoedingen zijn er?
1. Structurele vergoeding
Als u het LSP gebruikt, kunt u eens per jaar in aanmerking
komen voor de structurele vergoeding. U ontvangt deze
tegemoetkoming in de gebruikskosten als u 25% van de
dossiers van uw patiënten heeft aangemeld bij het LSP (optin). U krijgt de vergoeding binnen 2 maanden na de periode1
waarin u aan de voorwaarden heeft voldaan. De vergoeding
bedraagt € 1.365,- per kalenderjaar.
Uw totale patiëntenbestand wordt bepaald op basis van het
aantal patiënten aan wie u het voorafgaande jaar medicatie
heeft verstrekt. U kunt dit onder andere terugvinden in de
SFK-rapportage. VZVZ zal dit patiëntenaantal bij u opvragen
als dit nog niet bekend is.
2. Opt-in vergoeding
Voor elk dossier dat u aanmeldt bij het LSP, krijgt u een opt-in
vergoeding. Dit is een tegemoetkoming in de kosten voor het
registreren van de toestemming van de patiënt. De opt-in
vergoeding bedraagt € 0,69.
U ontvangt deze vergoeding voor de toename van het aantal
aangemelde burgerservicenummers (BSN’s) ten opzichte van
de voorgaande periode. Dat gebeurt binnen 2 maanden na de
periode1 waarin het BSN is aangemeld bij het LSP.

Automatisch uitgekeerd
Om LSP-vergoedingen te ontvangen hoeft u niets te
declareren. VZVZ keert vergoedingen automatisch uit op
het bij ons bekende rekeningnummer als u daarvoor in
aanmerking komt. U krijgt dan een e-mail met een
overzicht van de vergoedingen die u ontvangt.
1)

Er zijn twee momenten in het jaar waarop de uit te
betalen vergoedingen worden bepaald. Dit is op 31 mei en
op 31 december. Binnen twee maanden na deze data vindt
de uitbetaling van de berekende vergoedingen plaats.

3. UZI-vergoeding
Om het LSP te kunnen gebruiken heeft u UZI-middelen nodig,
zoals een UZI-servercertificaat en een UZI-pas. De UZImiddelen die u bij het UZI-register moet bestellen om met het
LSP te kunnen werken, komen in aanmerking voor
vergoeding. Meer informatie over het bestellen van UZImiddelen en de bijbehorende kosten en vergoedingen, vindt
u in de factsheet ‘Vergoeding UZI-middelen apotheken’.

LET OP
De UZI-medewerkerpas niet op naam valt niet onder de
vergoedingsregeling. Met deze pas kan niet op het LSP
gewerkt worden.
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Bezwaar maken
Als u het niet eens bent met een uitgekeerde vergoeding,
kunt u contact opnemen met VZVZ. Misschien is er iets
misgegaan en kunnen wij dat eenvoudig oplossen.
Als u formeel bezwaar wilt maken tegen een vastgestelde
vergoeding, kunt u een brief sturen naar VZVZ. Doet u dit
binnen 6 weken nadat de vergoeding is uitgekeerd. U kunt de
brief sturen naar:
Bestuur VZVZ Servicecentrum
Oude Middenweg 55
2491 AC Den Haag
Zet altijd het unieke referentienummer in de brief. Krijgt u
voor meerdere locaties vergoedingen? Zet dan ook het
bewuste applicatienummer in de brief. U vindt dit nummer
op het overzicht van de vergoedingen.
Meer informatie
Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen
met het VZVZ Servicecentrum:
E-mail:
support@vzvz.nl
Telefoon:
070 - 317 34 92 (bereikbaar op maandag
t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur).
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