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Financiering Inhoud Inclusie Exclusie Berekening 

Prestatie 
samenwerking 
kwetsbare ouderen* 

Bedrag per jaar waarvoor prestatie 
geleverd wordt: 

 POH/Huisarts neemt deel aan 
samenwerkingsverband in de 
keten 

 Identificeren kwetsbare 
ouderen 

 Bespreken individuele 
casuïstiek 

 Gezamenlijke aanpak en 
rolverdeling, bijvoorbeeld in 
individueel zorgplan 

 
Uitbreiding op tarief is gebruik ICT, 
prestatie te leveren: 

 Gebruik ICT platform voor zorg 
rondom ouderen 

 Er wordt gewerkt op het 
platform, naast huisarts door 
wijkverpleging en gemeente en 
bij voorkeur de oudere of 
mantelzorger 

 Zorgbehandelplan via ICT 
platform 

Extramuraal wonende 
ouderen>75jr 
 
Ook patiënten met CVRM, DM 
en COPD worden 
geïncludeerd. 

Indien vergoeding via 
POH-S module voor 
kwetsbare ouderen. 

100euro voor 20% van alle 
75plussers van een praktijk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uitbreiding op bovenstaand 
tarief bij gebruik ICT: 25euro 
voor 20% van alle 75plussers 
van een praktijk voor gebruik 
ICT 

Vergoeding POH-S 
module* 

Op basis rekentool Zilveren Kruis 
wordt aantal uren POH-S 
toegekend. 
 
 

Extramuraal wonende 
ouderen>75jr 
 
Ook patiënten met CVRM, DM 
en COPD worden 
geïncludeerd. 

Huisarts declareert de 
prestatie gestructureerde 
zorg in een 
verzorgingshuis.  
 

Op basis van aantal 75plussers; 
1 uur POH per kwetsbare 
oudere 
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Indien prestatie 
samenwerking kwetsbare 
ouderen is afgesloten. 

Polyfarmacie M&I verrichting per patiënt per 
polyfarmacie overleg, maximaal 1 
per patiënt/jaar 

Volgens richtlijn MRPO en 
STRIP methode 

 46,08   

MMSE M&I verrichting, per verrichting   56,80  

Kwartaaltarief Basis huisartsenzorg Huisarts krijgt per kwartaal 
een hoger tarief voor ouderen 
 

 (normaal tarief 15,63) 
27,54 voor 75 tot 85 jarigen 
43,20 voor 85 plussers  
 

Huisartsenzorg 
eerstelijnsverblijf 
laag intensieve zorg 

Per visite 
 
 
 
 
 
 
 

De patiëntgroepen die 
hieronder vallen zijn palliatief 
terminale patiënten, patiënten 
waarvan het CIZ een 
zorgprofiel heeft geïndiceerd 
in de reeks VV Beschermd 
wonen met intensieve 
dementiezorg t/m VV 
beschermd verblijf intensieve 
palliatief terminale zorg en 
patiënten opgenomen in een 
setting voor eerstelijnsverblijf 

Kan niet gedeclareerd 
worden indien patiënten 
verblijf en behandeling 
ontvangen ingevolge 
artikel 3.1.1, eerste lid, 
onderdeel a, en artikel 
3.1.1, eerste lid, 
onderdeel c van de WLZ 
 

41,89    Dag <20min      
72,59    Dag >20min      
72,02    ANW <20min    
111,61  ANW >20min  

Huisartsen 
eerstelijnsverblijf 
Hoog Intensieve zorg  

Per visite 74,02    Dag per visite                     
127,68  ANW per visite                 

*In 2018 kan òf de POH-S module òf de prestatie kwetsbare ouderen gecontracteerd worden, niet beide 
Gebaseerd op tarievenlijst bij inkoopdocument Zilveren Kruis 2018 
Toelichting op prestatiebeschrijving: BELEIDSREGEL BR/REG–18122 van de NZa 
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Rekenvoorbeeld vergoeding ouderenzorg via POH’-S module of via prestatie kwetsbare ouderen 

 
Praktijk A 
5000 patiënten 
400 ouderen van 75 of ouder 
Waarvan 80 kwetsbaar 
 
POH-S:  
In de rekentool in het zorgverlenersportaal geef je aan hoeveel ouderen je in de praktijk hebt.  
Van de 400* ouderen zijn er 80 kwetsbaar. In de tool krijg je 1 uur extra POH-S per kwetsbare oudere dus 80 uur POH-S per jaar.  
Bij een uurtarief van 53 euro is dit 4.240 per jaar dat wordt verdeeld over de praktijkpopulatie.  
Dus 4.240 euro/5000 patiënten/4 kwartalen= 0,21 euro opslag per patiënt per kwartaal. 
*De praktijken die de prestatie gestructureerde zorg in een verzorgingshuis hebben afgesloten moeten het aantal patiënten waar dit over gaat hier van 
aftrekken. 
 
Prestatie kwetsbare ouderen:  
Op basis van het aantal 75plussers wordt voor 80 kwetsbare ouderen x125 =10.000 euro per jaar betaald. 
Dit wordt verdeeld over de praktijkpopulatie en per kwartaal betaald .  
Dus 10.000 euro/5000 patiënten/4 kwartalen= 0,50 euro opslag per patiënt per kwartaal.  
 
 
 
 


