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5 Multidisciplinaire    
 ketenzorg en overige 
 samenwerking 

 Diabetes typ 2 (DM2)
 Hart- en vaatziekten (CVRM)
 COPD
 Astma
 Geïntegreerde eerstelijnszorg

9 Bijzondere groepen 

 Passanten
 Gemoedsbezwaarden
 Patiënten Wlz-instelling
 Onverzekerde Nederlanders
 Buitenlands verzekerden

2 Wat kunt u declareren  
 en bij wie?
 
 Bekostiging huisartsenzorg
 Bij wie declareren?
 Verschillende soorten tarieven
 Maximumtarief en vrij tarief
 Wel of geen declaratie?

6 Resultaatbeloning en 
 zorgvernieuwing

 Doelmatig voorschrijven
 Service en bereikbaarheid
 E-health
 Meekijkconsult
 Overige zorgvernieuwing

10 Het wegblijftarief bij    
 niet-nagekomen afspraken 
 
 Regels en tips
 Hoogte wegblijftarief
 Geen btw 

3 Inschrijftarieven, consulten 
 en visites
 
 Inschrijf- en consulttarieven
 Visitetarieven (ELV, intensieve zorg)
 Bloedafname
 ECG
 Kleine chirurgische ingrepen
 POH-GGZ / POH-S

7 Werkzaamheden tijdens 
 ANW-uren

 ANW-uurtarief
 ANW-consulttarieven
 ANW-tarieven eerstelijnsverblijf (ELV)
 ANW-tarieven intensieve zorg

4 Verrichtingentarieven

 NZa-verrichtingentarieven
 Vrije verrichtingentarieven
 Tariefafspraken patiënt

 

8 Overige tarieven

 Informatieverzoeken
 Uitstrijkjes
 Keuringen 
 Verbruiksmaterialen
 OPEN
 Vaccinaties

Inhoud
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Over deze 
LHV-Declareerwijzer

  Leeswijzer

   Contactgegevens

Voor u ligt de LHV-Declareerwijzer 2022 van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV). 

In deze versie zijn er geen wijziging voor 2022 verwerkt, met als reden dat de Nza geen 
wijzigingen heeft doorgevoerd in de tariefbeschikking.
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Leeswijzer
In de LHV-Declareerwijzer 2022 komt u een aantal 
elementen tegen:

Informatie die handig is om te weten, de tips, 
herkent u aan het turquoise lampje;

Informatie die belangrijk is om te weten 
herkent u aan het oranje belletje.

In veel hoofdstukken staat een praktijkvoorbeeld; een 
omschrijving van een situatie die u kunt tegenkomen 
in de dagelijkse praktijk. Op welke manier declareert 
u in dat geval? In hoofdstuk 11 zijn daarnaast nog 
veel praktijkvoorbeelden terug te vinden, handig 
gerangschikt naar onderwerp.

Aan de linkerkant ziet u in welk hoofdstuk u zich 
bevindt. Deze linkjes zijn klikbaar, waardoor u sneller 
door hoofdstukken kunt navigeren. Ook de blauwe 
bolletjes aan de rechterkant zijn klikbaar: 

> u gaat naar de inhoudsopgave; 

> u gaat naar de trefwoordenlijst achterin de     
 LHV-Declareerwijzer;

> u gaat naar alle praktijkvoorbeelden in   
 hoofdstuk 11.

Een aantal processen en situaties is visueel 
weergegeven in een tijdlijn of een beslisboom. 
Zo kunt u snel terugvinden wat u in welke 
situatie mag declareren.

U gaat naar het betreffende hoofdstuk. Het 
is handig als u, voordat u erop klikt, kijkt in 
welk hoofdstuk u zich bevindt. Dan kunt u 
vervolgens vanuit de inhoudsopgave weer 
makkelijk terug naar de tekst die u aan het 
lezen was. 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft bindende 
regels voor het declareren vastgelegd in beleidsregels 
en tariefbeschikkingen voor de huisartsenzorg. In deze 
LHV-Declareerwijzer geven wij aan hoe u deze regels 
kunt toepassen in uw dagelijkse praktijk. Daarnaast 
maakt u zelf ook contractuele afspraken met allerlei 
partijen. Het is dan ook belangrijk dat iedereen die 
werkzaam is in de huisartsenpraktijk (inclusief de 
waar nemend huisartsen) op de hoogte is van de NZa-
regels én de contractuele afspraken. De hoogte van 
de tarieven vindt u op de LHV-website: lhv.nl/tarieven.

De LHV-Declareerwijzer is een hulpmiddel bij het 
nemen van beslissingen over declareren. De werke-
lijke praktijk situatie kan afwijken van beschreven 
praktijk situaties. Ook kunnen er andere factoren een 
rol spelen bij beslissingen over het declareren. Uitein-
delijk moet u zelf een eigen afweging maken en blijft 
u zelf verantwoordelijk voor uw eigen handelen. 

Contactgegevens
Heeft u nog vragen, neemt u dan gerust contact op 
met de LHV via (085) 04 80 110 of BB@lhv.nl.

Over deze 
LHV-Declareerwijzer

   Leeswijzer

  Contactgegevens

GA > 

http://lhv.nl/tarieven
mailto:BB%40lhv.nl?subject=
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Welke werkzaamheden kunt u bij de zorgverzekeraar declareren en welke niet? Bij wie 
kunt u verder de geleverde zorg declareren? En gaat het dan om een maximumtarief dat 
is vastgesteld door de NZa of om een vrij tarief? En geldt voor praktijkmedewerkers een 
ander tarief? We zetten het in dit hoofdstuk voor u op een rij. 

Wat kunt u declareren 
en bij wie?

2.1  De bekostiging van 
 de huisartsenzorg

2.2  Bij wie kunt u declareren?

2.3  Welke verschillende 
 soorten tarieven zijn er?

2.4  Maximumtarief of 
 vrij tarief?

2.5  Hoe declareren de 
 verschillende 
 medewerkers?

2.6  Is het wel of geen 
 declaratie?
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2.1 De bekostiging van de huisartsenzorg

De bekostiging van de huisartsenzorg en multidisci pli-
naire zorg is grotendeels inge deeld in drie segmen ten:

• Segment 1: de basiszorg die u levert aan patiënten;
• Segment 2: de ketenzorg die u samen met andere 
 zorgaanbieders levert aan chronisch zieke patiënten;
• Segment 3: nieuwe initiatieven die u onderneemt in 
 de huisartsenzorg en beloningen voor resultaten 
 die u op praktijkniveau behaalt.

Een aantal werkzaamheden en tarieven valt niet onder 
één van deze drie segmenten. Denk aan de ANW-
tarieven, een groot deel van de verrichtingentarieven 
en de tarieven voor informatieverstrekking en keurin-
gen. Daarnaast zijn er werkzaamheden die u recht-
streeks bij de patiënt in rekening brengt, omdat deze 
niet onder de basisverzekering vallen. 
 

Wat kunt u declareren 
en bij wie?

2.1  De bekostiging van 
 de huisartsenzorg

2.2  Bij wie kunt u declareren?

2.3  Welke verschillende 
 soorten tarieven zijn er?

2.4  Maximumtarief of 
 vrij tarief?

2.5  Hoe declareren de 
 verschillende 
 medewerkers?

2.6  Is het wel of geen 
 declaratie?


