
Regioprestatie 2022 – 2023 ‘Veelgebruikers’ 
  
Beste huisarts, 
 
Voor 2023 hebben wij, net als vorig jaar, de afspraak met VGZ gemaakt voor de inzet van de 
regionale prestatie. De prestatie bedraagt €2,00 per ingeschreven patiënt per jaar en betreft dus 
alleen de VGZ patiënten. 
 
Voor 2022-2023 is het onderwerp ‘Regie op Veelgebruikers’. Met als doel het verminderen van het 
aantal contactmomenten van veelgebruikers in de praktijk. Dit levert een bijdrage aan het 
verminderen van de druk op de huisartsenzorg.  
 
Aanpak ‘veelgebruikers’ 

- De huisarts is op het hoogte van de kenmerken van ‘veelgebruikers’ onder verdeeld in zes 
profielen. Zie hiervoor de Toelichting Kenmerken ‘Veelgebruikers’. 

- Huisartsen brengen via het His of VIPLive de ‘veelgebruikers’ in kaart.  Zie hiervoor de 
Handleiding VIP. 

- De huisarts maakt een plan en voert dit uit met 5 patiënten, waarbij verwacht wordt dat het 
probleem opgelost kan worden vanuit de huisartsenzorg en monitort het verloop van het 
aantal contacten (consulten, telefoon en visites) 

- PrimaCura maakt een regionaal overzicht van het aantal veelgebruikers en het verloop van 
het aantal contacten (consulten en visites). PrimaCura gebruikt deze informatie voor de 
ontwikkeling van regio – en wijkmanagement. 

 
De contractering  

- De regioprestatie wordt als addendum aan het individuele contract toegevoegd. VGZ biedt 
dit via VECOZO aan alle huisartsen aan.  

- In principe volgen de verre zorgverzekeraars. Hierbij is het volgbeleid van de individuele 
huisarts leidend. Dus alleen als VGZ op praktijkniveau de preferente verzekeraar is kunnen de 
verre zorgverzekeraars deze prestatie volgen. 

 
De declaratie  

- Uitbetaling door VGZ vindt in 2023 plaats per kwartaal.   
- Je declareert dit bedrag per kwartaal als opslag, bovenop het inschrijftarief. 

 
Verantwoording 

- PrimaCura monitort de voortgang bij de Huisartsenpraktijken (ontwikkeling plan en verloop 
aantal contacten). Hiervoor ontvangt PrimaCura een overzicht van VGZ van alle 
deelnemende huisartspraktijken. 

- Eind Q1 wordt het format voor de 0 – meting gedeeld met de huisartsen. 
- De consulenten bespreken de voortgang in hun praktijkbezoeken. 
- PrimaCura verantwoord de inzet van de regionale prestatie richting VGZ op basis van 

overeengekomen resultaatsafspraken. De input hiervoor haalt PrimaCura op bij de 
individuele huisarts. 

https://www.primacura.nl/admin_assets/downloads/Toelichting%20kenmerken%20Veelgebruikers.pdf
https://www.primacura.nl/admin_assets/downloads/Handleiding%20VIP.pdf

