
[Ont]regeld in 
de huisartsenzorg
Welke administratie en regels zijn niet 

meer nodig in de huisartsenzorg?

In dit overzicht vind je enkele voorbeelden van 

geschrapte regels en gemaakte afspraken om 

de regeldruk in de huisartsenzorg te verminderen. 

Het complete en meest recente overzicht bekijk je 

op: https://www.ordz.nl/huisartsen/ontregeld-voor-huisartsen. 

Voorschrijven genees- en hulpmiddelen 

Verschillende afspraken zijn gemaakt om regeldruk 

rondom het voorschrijven van genees- en hulp-

middelen te verminderen, o.a.:

• Huisartsen hoeven de aanvraag voor hulp-

middelen voor chronische aandoeningen 

niet jaarlijks te ondertekenen.  Lees verder

Verwijzingen

Verschillende afspraken zijn gemaakt om regeldruk 

rondom verwijzingen te verminderen, o.a.:

• Er is géén verwijzing van de huisarts nodig voor:

 - fysiotherapie, oefentherapie, diëtetiek, logopedie 

of een bezoek aan de mondhygiënist of huidthe-

rapeut. Behalve als in de polisvoorwaarden van 

de patiënt staat dat een verwijzing toch nodig is.

 - als een patiënt naar een optometrist gaat en deze 

van mening is dat de patiënt door de oogarts in 

het ziekenhuis gezien moet worden.

 - een second opinion. 

 - een behandeling die langer doorloopt, of als de 

patiënt een chronische aandoening heeft, zo lang 

het om dezelfde zorgvraag gaat en de patiënt niet 

is terugverwezen naar de huisarts. Lees verder

Declaratieverkeer

Verschillende afspraken zijn gemaakt om regeldruk 

rondom het declaratieverkeer te verminderen, o.a.:

• Er is geen individuele AGB-code noodzakelijk 

voor verwijzing naar de tweede lijn, het 

voorschrijven van medicatie of het afwikkelen 

van een declaratie. Lees verder 

Geschrapte/vereenvoudigde formulieren 

Verschillende formulieren hoeven niet meer 

ingevuld te worden of zijn vereenvoudigd, o.a.:

• Alleen bij voorbehouden handelingen is een 

uitvoeringsverzoek nodig, niet bij risicovolle 

handelingen. Het uitvoeringsverzoek hoeft niet 

schriftelijk te zijn, een arts mag de opdracht ook 

telefonisch of mondeling aan de uitvoerende 

zorgverlener geven. Lees verder

Kwaliteitsnormen 

Er zijn afspraken gemaakt om regeldruk rondom 

kwaliteitsnormen te verminderen.

• De NHG-praktijkacccreditering hoeft niet meer 

ieder jaar, maar eens in de drie jaar en is vereen-

voudigd en verbeterd.  Lees verder

Regeldruk pakken we samen aan 

Knelpunten rondom de gemaakte afspraken en nieuwe knelpunten 

worden gezamenlijk opgepakt door: Landelijke Huisartsen 

Vereniging, Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, de Nederlandse 

zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland en het ministerie van 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport. 

Heb je een vraag of ervaar je knelpunten in de praktijk? 
Stuur een e-mail naar: aanpakregeldruk@minvws.nl of bel naar ons 

ontregelspreekuur iedere maandag tussen 16 - 17 uur via 070 - 340 7007.
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