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Bijlage 4 

POH module  

 

Via deze module is het mogelijk om formatie POH te financieren. De POH kan taken van de huisarts overnemen waardoor de huisarts meer tijd 
beschikbaar heeft voor patiëntenzorg. De inzet van de POH gefinancierd via deze module is niet gekoppeld aan een specifieke doelgroep en kan 
afhankelijk van de praktijksituatie worden ingevuld.  
 
Naast de POH module kunnen huisartsen, net als voorgaande jaren, ook POH formatie financieren via deelname aan ketenzorg (DM2, CVRM, 
COPD en/of Astma), de module Kwetsbare Ouderen (KO) en via Zorgvernieuwingsprojecten.  
We handhaven de lijn dat (telefonische) consulten, visites en/of (M&I)-verrichtingen die door de POH worden uitgevoerd, gedeclareerd mogen 
worden voor dat deel van de formatie dat niet op andere wijze is gefinancierd.  
 

 
1  Inkoopvoorwaarden 

• de zorgaanbieder heeft een overeenkomst basishuisartsenzorg afgesloten met Menzis; 

• de zorgaanbieder heeft een POH in dienst of de POH is gedetacheerd vanuit een instelling. De POH voldoet aan de opleidingseisen zoals 
genoemd in bijlage 4A;  

• (telefonische) consulten, visites en/of (M&I)-verrichtingen die door de POH via deze module worden uitgevoerd, mogen niet samen met de 
POH module gedeclareerd worden. Indien de totale formatie POH in uw praktijk hoger is dan gefinancierd via de POH module, de module 
ouderenzorg en de ketenzorg, dan mogen voor dat gedeelte van de formatie (telefonische) consulten, visites en/of (M&I) verrichtingen 
gedeclareerd worden.   
 

2 Resultaten 

De POH kan taken van de huisarts overnemen waardoor de beschikbaarheid van huisartsenzorg wordt vergroot.  
 
3 Tarief 

De POH module omvat een vergoeding voor de directe en indirecte tijd van de POH, de managementkosten en de praktijkkosten.  
 

3.1  Aanvraag POH module 

U kunt voor de POH module een formatie POH van maximaal 0,135 fte per normpraktijk aanvragen via het Zorginkoopportaal van VECOZO.  
 

 

  
 

 

 

POH module basisformatie POH 

 

 

 
Declaratiecode  Prestatie segment 3  Tarief 2022* 
 
31080   POH module    € 1,58** 
   

   ouderen 
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* Tarief bij maximale inzet POH (0,135 fte per normpraktijk van 2.095 patiënten, gebaseerd op een werkweek van 38 uur),  

per ingeschreven verzekerde in de huisartsenpraktijk, per kwartaal.  

**   Het tarief is per 1 januari 2022 met 1,99 % geïndexeerd 1.  

 
3.2 Aanvragen POH module 

De POH module kan aangevraagd worden via het Zorginkoopportaal van VECOZO.  
 

3.3 Wijziging van gecontracteerde formatie POH (fte) 

Menzis biedt de zorgaanbieder elk kwartaal de mogelijkheid om een contract of een wijziging in een bestaand contract aan te vragen. De 
aanvraag kan één tekenbevoegde huisarts namens alle aangesloten huisartsen in de huisartsenpraktijk tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de 
eerste dag van het volgende kwartaal doorgegeven via het Zorginkoopportaal van VECOZO. De overeenkomst met het bijbehorende (gewijzigde) 
tarief wordt, na bevestiging van de overeenkomst, van kracht voor alle aangesloten huisartsen in de huisartsenpraktijk op de eerste dag van het 
eerstvolgende kwartaal. 
 
4 Contractant 

Individuele huisarts. 
 
5 Verantwoording en controle 

De zorgaanbieder levert op verzoek van Menzis binnen 2 weken, na het verzoek daartoe, een recente en geanonimiseerde loonstrook of 
accountantsverklaring van de POH met daarin opgenomen:  

• de werkgever; 

• de functie; 

• de ingangsdatum; en 

• de omvang van het dienstverband in uren. 

 

6 Contracteerproces  

De POH module kan door één tekenbevoegde huisarts namens alle aangesloten huisartsen in de huisartsenpraktijk aangevraagd of gewijzigd 
worden. De aanvraag of wijziging kan tot uiterlijk 2 weken voorafgaand aan de eerste dag van het volgende kwartaal aangevraagd worden via het 
Zorginkoopportaal van VECOZO. De overeenkomst met het bijbehorende (gewijzigde) tarief wordt, na bevestiging van de overeenkomst, van 
kracht voor alle aangesloten huisartsen in de huisartsenpraktijk op de eerste dag van het eerstvolgende kwartaal. 
 

Duur en einde contract 

 
1 De indexatie is gebaseerd op 90% personele kosten en 10% materiële kosten. Voor de personele kosten wordt de overheidsbijdrage in de 
arbeidskostenontwikkeling (OVA) gebruikt en voor de materiële kosten wordt het prijsindexcijfer particuliere consumptie uit het Centraal Economisch Plan (CEP) 
van het Centraal Planbureau gehanteerd. De meest definitieve index van het lopende jaar wordt gebruikt voor het vaststellen van de index van het komende jaar. 
Dit betekent dat voor de indexatie van het tarief 2022 de definitieve index over 2021 is gebruikt. 
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De overeenkomst heeft een looptijd van maximaal 1 jaar, met als einddatum uiterlijk 1 januari 2023. 
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Bijlage 4A  Nadere voorwaarden POH (module) 

 
Opleidingsniveau 

De POH heeft in ieder geval een HBO-opleiding (vakgebied gezondheidszorg) afgerond. Daarnaast is een aanvullende opleiding tot POH 
afgerond of wordt deze nog gevolgd. Indien de POH staat ingeschreven voor deze opleiding maar er nog niet gestart kan worden met de 
opleiding, mag de POH module aangevraagd worden. Een POH die niet beschikt over een afgeronde HBO opleiding, dient aantoonbaar te kunnen 
maken dat gestart is of staat ingeschreven, met de opleiding tot POH (HBO opleiding).  

 

 

 

 

 


