/ Factsheet
Herijking patiëntenaantal
huisartsenpraktijken

Jaarlijks vraagt VZVZ u om uw aantal patiënten door te geven. Deze gegevens heeft VZVZ nodig om uw
structurele LSP-vergoeding en opt-in vergoeding correct te kunnen berekenen. Dit noemen we de herijking. U
ontvangt hiervoor ieder jaar een e-mail met een formulier.
Hoe bereken ik mijn aantal patiënten?
De structurele LSP-vergoeding wordt in het lopende jaar
berekend op basis van het aantal patiënten in het voorgaande
jaar. Het betreft het aantal unieke patiënten dat u op
peildatum 1 januari 2019 in uw patiëntenbestand had en voor
wie u in het inschrijftarief heeft ontvangen.
Het aantal patiënten dit jaar wijkt sterk af van het
aantal vorig jaar. Hoe kan ik hiermee omgaan?
Er kunnen omstandigheden zijn waarin het aantal patiënten
in uw praktijk in dit jaar sterk afwijkt van het aantal vorig jaar.
Bijvoorbeeld door een samenvoeging, splitsing of overname.
Bij samenvoeging of overname
Bij samenvoeging of overname van een of meerdere
praktijken geeft u het totale patiëntenaantal van de
betrokken praktijken over het voorgaande jaar door.
Bij splitsing
Bij een splitsing van praktijken geeft u per praktijk het
patiëntenaantal door dat hoort bij de praktijk.
Wijziging ook doorgeven aan VZVZ
Het is belangrijk dat u deze wijziging ook doorgeeft aan VZVZ.
Als u dit (nog) niet heeft gedaan, doe dit dan alsnog via het
GBZ-wijzigingsformulier. Lees voor meer informatie de
factsheet ‘Omgaan met wijzigingen’.
Wij werken met meerdere huisartsen in één praktijk.
Welk aantal patiënten moet ik doorgeven?

vermeld staat in de e-mail over de herijking die u ontvangt.
Wij vragen u om alleen het patiëntenaantal door te geven,
dat hoort bij uw LSP-aansluiting en Applicatie-ID.
Het kan voorkomen dat u bent aangesloten op naam van één
van de huisartsen, maar werkt onder één huisartsenpraktijk
als maatschap met gezamenlijke patiëntenzorg. In dat geval
moet u het patiëntenaantal van de gehele huisartsenpraktijk
doorgeven. We adviseren u ook om de aansluiting op het
Landelijk Schakelpunt over te zetten op naam van de
huisartsenpraktijk.
Tellen patiënten die ‘nee’ antwoorden op de
toestemmingsvraag ook mee?
Bij de berekening van LSP-vergoedingen wordt ervan
uitgegaan, dat circa 5% van het aantal patiënten 'nee'
antwoordt als de zorgverlener hen om toestemming vraagt.
Deze geweigerde toestemmingen worden in het HIS
geregistreerd, maar worden niet aangemeld bij het Landelijk
Schakelpunt. Als het aantal geweigerde toestemmingen hoger
is dan 5% van uw totale aantal patiënten, dan kunt u verzoek
indienen via vergoedingen@vzvz.nl.
Wat gebeurt er als ik geen patiëntenaantal doorgeef?
Als u geen patiëntenaantal doorgeeft, is uw patiëntenaantal
onbekend bij ons. Hierdoor kunnen wij uw opt-in percentage
niet berekenen en staat het patiëntenaantal als ‘onbekend’ in
ons systeem. U kunt dan ook geen aanspraak maken op de
structurele en de verhoogde opt-in vergoeding.

De structurele LSP-vergoeding wordt uitgekeerd per LSPaansluiting. Dit betreft het unieke Applicatie-ID dat ook
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Meer informatie
Meer informatie over vergoedingen vindt u op onze website.
U kunt op ieder moment alsnog uw patiëntenaantal aan ons
doorgeven. Doet u dit uiterlijk voor 1 december van het jaar
via vergoedingen@vzvz.nl.
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).
Versie: 7 mei 2019
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