
 

 

Factsheet 
Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties 
Versie 15 juli 2021 

 
Als huisartsenpraktijk kunt u tarieven declareren voor elke vaccinatie die u heeft uitgevoerd (vanuit de 
huisartsenpraktijk en thuisvaccinaties). Daarnaast kunt u een bedrag per ingeschreven patiënt 
declareren, als vergoeding voor de tijd en kosten die zijn gaan zitten in extra werkzaamheden en 
patiëntenvoorlichting. In deze factsheet vindt u alle tarieven op een rijtje en lichten we het 
declaratieproces toe. 

 

 
 

Tarieven voor aanvullende werkzaamheden 

1. Tarief voor selectie van patiënten: € 1,22 per ingeschreven patiënt (dus niet per geselecteerde 
patiënt) 
Voor een aantal trajecten zijn huisartsen gevraagd specifieke patiënten uit hun patiëntenbestand te 
selecteren en/of uit te nodigen. De vaccinatie is door een andere vaccinatie-uitvoerder gedaan. 
Dit betreft de groepen: 
 het selecteren en uitnodigen (via verzendhuis of zelf) van medisch geïndiceerden onder de 60 jaar; 
 het selecteren en uitnodigen van mensen met morbide obesitas, syndroom van Down tussen 16 en 60 

jaar, voor vaccinatie door GGD en Thuisvaccinatie.nl; 
 het selecteren en uitnodigen van mensen van 90 jaar en ouder voor vaccinatie door de GGD; 
 het selecteren van patiënten in kleinschalige woonvormen, voor vaccinatie door mobiele teams vanuit 

de huisartsenpost. 
 

2. Vergoeding voor extra werkzaamheden (o.a. door pauze AstraZeneca): €0,78 per ingeschreven 
patiënt 
De onderbrekingen van de vaccinaties met AstraZeneca hebben tot extra werkzaamheden voor de 
huisartsen geleid. Zo moesten patiënten worden afgebeld en later weer opnieuw worden uitgenodigd. 
Daarnaast krijgen huisartsen over deze vaccinatiecampagne heel veel vragen van patiënten, wat een 
forse belasting is voor de medewerkers in de praktijken. Ook vergt de uitvoering van de vaccinaties 
sowieso meer tijd dan vooraf verwacht. 

 
Daarom is er afgesproken dat hiervoor een extra vergoeding komt. Die wordt berekend op basis van het 
totale aantal patiënten dat bij de praktijk staat ingeschreven. 

 
In totaal is de vergoeding voor extra werkzaamheden en kosten dus € 2,00 per ingeschreven 
patiënt (dus niet voor het aantal geselecteerde patiënten). 

Tarieven voor uitgevoerde vaccinaties 

1. Vaccinatie van mobiele patiënten (vanuit de huisartsenpraktijken): € 21,- per toegediend vaccin 
In het geval van 2 vaccinaties per AstraZeneca betekent dat 2 keer een declaratie van €21 per 
gevaccineerde patiënt. 

 
2. Vaccinatie van niet-mobiele patiënten: €90,16 per toegediend vaccin 
De thuisvaccinatie van niet-mobiele ouderen (60 jaar en ouder) is erg arbeidsintensief, door de specifieke 
voorbereidingen en uitvoeringseisen die dit met zich meebrengt. Daarom is dit tarief hoger. 

 
Sommige huisartsen hebben ook niet-mobiele patiënten onder de 60 jaar thuis gevaccineerd, via een 
constructie waarbij ze een Pfizer-vaccin ophalen bij een GGD-locatie. Dit omdat de voorkeursroute via 
Thuisvaccinatie.nl lang duurde. Hiervoor geldt hetzelfde tarief van €90,16. 

 
Vaccinaties van personeel mogen niet gedeclareerd worden. Ook vaccinaties die zijn gezet door de 
mobiele teams van de HAP declareert de huisarts niet zelf, maar worden door de HAP gedeclareerd. 



 

 

 
Overige kosten en financiële afspraken 

Kosten voor locaties 
We hebben bij aanvang van de vaccinaties met het ministerie van VWS afgesproken dat huisartsen 
kosteloos gebruik moeten kunnen maken van externe locaties om binnen de anderhalvemetermaatregelen 
de vaccinatie van patiënten te kunnen uitvoeren. De gemeenten dienen daarvoor kosteloos geschikte 
ruimtes beschikbaar te stellen. 
Komt u er met de gemeente niet uit? Neem dan contact op met het centrale loket van het RIVM via: 
dienstpostbusvaccinerenPDC19@minvws.nl. Geef aan om welke gemeente het gaat. Zij zoeken dan 
contact met de gemeente om te zorgen dat er een locatie komt en om de financiële afhandeling te regelen 
als dat nodig is. Als u toch kosten heeft moeten maken voor een externe locatie, dan kunt u die kosten 
declareren via dit loket, aan de hand van de bijbehorende factuur/facturen met daarbij de afwijzing van de 
gemeente. 

 
Medisch-inhoudelijke vragen van patiënten 
Voor de beantwoording van medisch-inhoudelijke vragen van patiënten over vaccinatie, kunt u een 
consulttarief in rekening brengen, zoals u dat ook bij andere vragen van patiënten altijd al kunt doen. Er 
moet dan wel een inhoudelijke vermelding worden gemaakt in het patiëntendossier van dit contact. U 
declareert het consult bij de zorgverzekeraar. 

 
Openstaande afspraken 
Sinds de bovenstaande afspraken over tarieven zijn gemaakt, hebben huisartsen nog met nieuwe 
wijzigingen en werkzaamheden te maken gekregen. Zoals het uitnodigen van de kinderen met een 
medische indicatie voor vaccinatie door de GGD, de tijd en kosten die gemoeid gaan met het aanmaken 
van vaccinatiebewijzen voor mensen die niet in het RIVM-register staan. Ook is nog niet bekend wat de 
gevolgen gaan zijn voor de opkomst (en opbrengsten) van de ronde tweede-prikken, nu de overheid 
mensen de mogelijkheid biedt om na een eerste prik AstraZeneca een tweede prik van Pfizer te halen. 
Over een vergoeding voor deze zaken is de LHV op dit moment (15 juli 2021) nog in overleg met VWS. 

 

Declaratieproces 
De tarieven voor de vaccinatiewerkzaamheden worden opgenomen in de Subsidieregeling publieke 
gezondheid (Spg). Huisartsen kunnen declareren bij de SNPG, zoals dat ook gebruikelijk is bij de 
griepvaccinaties. 

 
Moment van declareren 
De planning is dat het vanaf 15 juli mogelijk is om in de SNPG-webapplicatie uw vaccinaties te 
declareren. De webapplicatie staat gedurende 3 periodes open: 
15 juli t/m 8 augustus 
13 t/m 30 september 
13 t/m 28 november 

 
De periodes zijn verkort en opgesplitst om verlate declaraties (bijvoorbeeld door vakantie van de huisarts) 
en na-declaraties mogelijk te maken. Het kan immers gebeuren dat - nadat u een declaratie heeft 
ingediend - zich nog patiënten melden voor een vaccinatie. Dan kunt u in een latere periode die extra 
vaccinaties alsnog declareren. 
Voor de vergoeding per geregistreerde patiënt hoeft en kunt u slechts 1 maal een declaratie doen. 

 
Bepaling van aantal ingeschreven patiënten 
De declaratie van de vergoeding voor extra werkzaamheden en kosten (€ 2,00 per ingeschreven patiënt) 
gaat op basis van het aantal geregistreerde patiënten op 1 januari 2021. Dat aantal wordt bepaald aan de 
hand van uw ION-registratie. Daarom wordt u in het declaratieproces gevraagd om toestemming te geven 
aan SNPG om die gegevens op te halen bij Stichting ION. 

 
Meer informatie vindt u in de handleiding van de SNPG. 


