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Invullen POH S module 
In dit document staat alle informatie voor het invullen van de POH-S module. Om de 

module te vullen heeft u gegevens nodig van een aantal producten die vanaf 1 januari 

2022 worden aangeboden vanuit de regio-organisatie Rijnmond Dokters. Voor een 

aanvullende toelichting over de POH-S module verwijzen we u naar Toelichting op 

rekentool POH-S voor 2022 van de LHV en de site van Zilveren Kruis.   

 

Vanaf 1 januari 2022 verandert de wijze waarop de POH-S door Zilveren Kruis wordt 

gefinancierd. Onderstaand een visuele weergave van het verschil in de bekostiging in 

2021 en 2022.  

 

 

 
Start met het invullen en de kerngetallen  

Voor het juist invullen van de POH-module is het van belang te weten welke 
kerngetallen door Zilveren Kruis gebruikt worden bij het berekenen van de POH-S 
vergoeding.   
 
Bij het invullen van de module geeft u allereerst aan hoeveel uur POH-S u momenteel 
per week inzet. Deze vraag is essentieel voor de uitkomsten van de rekentool. Het 
betreft hier uitsluitend de formatie van de POH-S. De uren van andere medewerkers, 
zoals een assistente of Verpleegkundig Specialist, zijn niet van belang.   

 

  

Toelichting op de modules (blok 1 van de rekentool)  
Zilveren Kruis hanteert vanaf 01/01/2022 drie modules:  

Belangrijke getallen 

- Een fulltime werkwerk van de POH-S omvat 38 uur.  
- Zilveren Kruis rekent met een jaarvergoeding POH-S van € 80.799,44.  
- Het aantal inzetbare uren van de POH-S per jaar voor de 

ketenzorg bedraagt 1354 uur.  
 

https://www.izer.nl/ondersteuning-praktijk/poh-somatiek-via-izer/verandering-poh-s-module
https://www.izer.nl/ondersteuning-praktijk/poh-somatiek-via-izer/verandering-poh-s-module
Rekentools%20-%20Zilveren%20Kruis
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1. Toekomstbestendige huisartsenzorg;  
2. Samenwerking rondom Kwetsbare Ouderen;  
3. Maatwerkafspraken (astma).   

  
Ad 1. Toekomstbestendige huisartsenzorg (TBHZ):   
Net als in 2021 kunt u gebruik maken van de module toekomstbestendige 
huisartsenzorg. U contracteert deze module rechtstreeks bij Zilveren Kruis. Voor 
de bijbehorende ondersteuning kunt u zich aanmelden bij Rijnmond Dokters, zie TBHZ 
(S3) - regio-organisatierijnmond.  
  
Bij het invullen van de POH-S module kunt u aangeven of u de vergoeding vanuit de 
toekomstbestendige huisartsenzorg gebruikt voor de inzet van extra POH-S uren. Als dit 
het geval is, dan kunt u met de volgende formule het aantal POH-S uur per 
week berekenen:  

• De geschatte vergoeding in 2022 voor de TBHZ is € 3,18 per jaar over al 
uw ingeschreven patiënten.  

3,18 * uw praktijkpopulatie = de opbrengst voor uw praktijk op jaarbasis.  
• Het berekenen van het aantal POH-S uur per week: opbrengst voor uw 
praktijk op jaarbasis/ 80799,44 (jaarkosten POH) * 38 = inzet van de POH-S 
uren per week.   

Als u geen extra POH-uren inzet vanuit deze module, dan vult u 0 in.   
  
Ad 2. Module Samenwerking rondom de kwetsbare ouderen  
Vanaf 1 januari 2022 bestaat de vergoeding voor de ouderenzorg uit twee onderdelen:  

• De module samenwerking rondom de kwetsbare ouderen;  
• De te declareren consulten door de POH.   

De module “Samenwerking rondom de kwetsbare ouderen” is gericht op de organisatie 
van de zorg rondom de ouderen en niet op directe zorgverlening.   
Bij het contracteren kunt u kiezen voor:  

1. Direct contracteren bij Zilveren kruis, inclusief ICT platform, € 34,55 per 
kwetsbare oudere per kwartaal.1  
2. Direct contracteren bij Zilveren Kruis, zonder ICT-platform, € 27,64 per 
kwetsbare oudere per kwartaal.  
3. Contracteren via Rijnmond dokters, kosten van ICT-platform zijn voor 
rekening van Rijnmond Dokters, € 34,50 per kwetsbare oudere per 
kwartaal.  

Bij het berekenen van de uren die uw POH-S besteed aan deze module moet u bij optie 
1 ook uitgaan van de vergoeding € 27,64. U ontvangt namelijk geen POH 
vergoeding over de vergoeding van het ICT-platform.   
  
De inzet van uw POH-S voor de module Samenwerking rondom de kwetsbare 
Ouderen berekent u als volgt:  

• Tarief per kwartaal * 4 is het jaarbedrag per patiënt.  

https://regio-organisatierijnmond.nl/modules/toekomstbestendige-huisartsenzorg/
https://regio-organisatierijnmond.nl/modules/toekomstbestendige-huisartsenzorg/
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• U neemt 28% van het totale aantal 75-plusseLeesrs in uw praktijk. Deze 
data haalt u uit uw HIS of vanuit uw VIPLive Ouderen-account (als u al 
meedoet aan het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen) .  
• U neemt 28% van uw 75-plussers. Dit aantal vermenigvuldigt u met het 
jaarbedrag. Dit is het jaarbedrag voor uw praktijk.  
• Jaarbedrag voor uw praktijk/ 80.799,44*38 is het aantal uur dat 
u gefinancierd krijgt voor 2022.  

Meer informatie over het zorgprogramma Kwetsbare Ouderen vindt u op Kwetsbare 
ouderenzorg - regio-organisatierijnmond.  
 
Let op! In 2022 is er maar één instroommoment voor de module kwetsbare ouderen, 
namelijk op 01-01-2022.  
  
Ad 3: Maatwerkafspraken: Astma  
Leden van Rijnmond Dokters hebben de mogelijkheid om naast COPD ook 
Astma integraal te contracteren. De inzet van de POH-S voor dit zorgprogramma is 
gemiddeld 60 minuten per jaar en valt onder maatwerkafspraken.  

 
Voor het precieze aantal Astmapatiënten waarvoor u vanuit Rijnmond Dokters een 
vergoeding ontvangt, kunt u het beste in uw VIPLive account kijken.   
  

Ketenzorg  
In de rekentool kunt u, per zorgprogramma, het aantal patiënten invullen waarvoor u 
vanuit Rijnmond Dokters een vergoeding ontvangt. Het betreft hier 
de geïncludeerde en door de zorgverzekeraar goedgekeurde patiënten. Een patiënt met 
diabetes, die niet is geïncludeerd in de ketenzorg, valt niet onder de 
tekentool.  De precieze aantallen kunt u het beste uit VIPLive halen.   
Om te beoordelen of het voor u aantrekkelijk is om gebruik te maken van de ketenzorg, 
zijn onderstaande gegevens nodig.   
 
  

De berekening van de POH-uren is als volgt:  
Aantal geïncludeerde én door de zorgverzekeraar goedgekeurde astmapatiënten (* 
1uur)/ 1354 (inzetbare ketenzorguren per jaar) *38  
 

https://regio-organisatierijnmond.nl/modules/kwetsbare-ouderenzorg/
https://regio-organisatierijnmond.nl/modules/kwetsbare-ouderenzorg/
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Consulten declareren  
Vanaf 1 januari 2022 mogen POH-S consulten declareren. Hierbij geldt dat de 
consulten die onder de ketenzorg vallen niet nogmaals mogen worden gedeclareerd. 
Aanvullende M&I-modules die niet onder het ketentarief vallen, mogen wel worden 
gedeclareerd. In bovenstaande tabel wordt aangegeven wat wel én niet onder het 
ketentarief valt.  

  
Aanvullende vergoeding vanuit Zilveren Kruis  
U ontvangt vanuit Zilveren Kruis nog een aanvullende vergoeding voor de 
indirect patiëntgebonden tijd en niet-patiëntgebonden tijd. Dit is 15% van het 
jaarsalaris over de uren die niet op een andere wijze worden gefinancierd. De rekentool 
berekent deze uren automatisch op basis van de door u ingevoerde gegevens.     

 
Als u vragen heeft over het aanvragen van de POH-S module kunt u contact opnemen 
met de LHV.   

 
2 Deze vergoedingen zijn nog niet definitief vastgesteld. 

Rekenvoorbeeld 
Van de uren POH-S inzet blijven er 10 over die met declaraties gefinancierd moeten 
worden. De vergoeding van ZK is dan 10/38*15% * 80799,44  
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Als u vragen heeft over de ketenzorg en de andere diensten die worden aangeboden 
vanuit Rijnmond Dokters, dan kunt u contact opnemen met de Verpleegkundig 
Consulent die verbonden is aan uw praktijk, u kunt ook een mail sturen aan info@izer.nl.  
 
Met dank aan de heer Peter Izeboud, beleidsmedewerker van de LHV.  
  
  
 

mailto:info@izer.nl

