
 

Prestatie Praktijkmanager 

Korte omschrijving  De financiering van de prestatie Praktijkmanager heeft als doel de huisarts te 

ontlasten bij niet zorg-gerelateerde werkzaamheden. Door de inzet van een 

praktijkmanager kan de huisarts zich meer richten op de zorgverlening in zijn 

praktijk, komt er (extra) ondersteuning voor de interne bedrijfsvoering van de 

praktijk en wordt, door verdere intensivering van samenwerking met andere 

eerstelijns hulpverleners, het netwerk rondom de praktijk versterkt. 

 

De financiering, die CZ via deze prestatie beschikbaar stelt, is bedoeld voor 

extra ondersteuning in de huisartsenpraktijk, bovenop de vergoeding van 

praktijkmanagement die reeds in het inschrijftarief is verdisconteerd. 

Voorwaarden  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 In het beleidsdocument Beleid zorgverzekeraar Praktijkmanager 2018 

zijn de eisen en voorwaarden omschreven waaraan voldaan moet 

worden voor de inzet van een praktijkmanager. Dit beleidsdocument 

maakt deel uit van de overeenkomst en kunt u vinden op de website 

www.cz.nl/huisarts. 

 De praktijkmanager is (minimaal) hbo-opgeleid en voldoet aan de 

opleidingseisen, zoals gesteld in het beleidsdocument Beleid 

zorgverzekeraar Praktijkmanager 2018. 

 CZ hanteert voor de inzet van een praktijkmanager bij solistisch 

werkende huisartsen een minimale inzet van 3 uur per week. 

 CZ hanteert voor de inzet van een praktijkmanager de minimale omvang 

van 2 uur per week voor samenwerkingsverbanden en rechtspersonen. 

 Jaarlijks houdt CZ een aantal gesprekken met huisartsen over de 

invulling van de prestatie. Tijdens deze gesprekken krijgt CZ inzage in 

de diploma’s en (arbeids)overeenkomst van de praktijkmanager en 

wordt het jaarplan op hoofdlijnen besproken. De huisartsen voor deze 

gesprekken worden steekproefsgewijs gekozen. 

 

Overige aandachtspunten 

De prestatie kan aangevraagd worden via het aanvraag-wijzigingsformulier 

prestatie Praktijkmanager op de website: www.cz.nl/huisarts. 

Honorering  In de reguliere huisartsenfinanciering zit reeds een vergoeding voor het 

management van een praktijk verdisconteerd. De vergoeding die CZ financiert 

via deze prestatie is bedoeld voor de extra taken die een praktijkmanager op 

zich kan nemen. In het beleidsdocument Beleid zorgverzekeraar 

Praktijkmanager 2018 staan deze taken uitvoerig beschreven. 

 

CZ gaat uit van een vergoeding van € 0,95* per ingeschreven patiënt (ION) per 

kwartaal voor de inzet van maximaal 4,5 uur (norminzet) praktijkmanagement 

per 2095 ingeschreven patiënten (normpraktijk). Indien de huisarts minder uren 

inzet, gaat het tarief naar rato omlaag. 

 

Formule berekening: 

€ 0,95 x inzet uren / norminzet x normpraktijk / totaal aantal patiënten ION = 

kwartaaltarief per op naam ingeschreven verzekerde 

 
*Tarief is gebaseerd op schaal 9 uit de CAO huisartsenzorg inclusief werkgeverslasten, uitgaande 

van een werkweek van 38 uur. 

Verrichtingscode: 31174 
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