
 

 
Factsheet   
Tarieven en declareren werkzaamheden covid-19-vaccinaties 
Versie 20 januari 2022 
 
Als huisartsenpraktijk kunt u tarieven declareren voor elke vaccinatie die u heeft uitgevoerd. 
Daarnaast krijgt u voor de werkzaamheden in 2021 een bedrag per ingeschreven patiënt, als 
vergoeding voor de tijd en kosten die zijn gaan zitten in extra werkzaamheden en 
patiëntenvoorlichting.  
Het is afhankelijk van het soort vaccinatie (reguliere covid-vaccinatie of boostervaccinatie) en de 
doelgroep (niet-mobiel, wonend in instelling of mobiel) hoe en bij wie u deze tarieven kunt declareren. 
In deze factsheet vindt u alle tarieven en declaratiewijzen op een rijtje.  
 

 
 

 

Boostervaccinaties  
 

• Vaccinatie van niet-mobiele patiënten  
Tarief: €90,16 per toegediend vaccin  
Declareren: bij SNPG (wordt verwacht in het eerste kwartaal van 2022). 
 

• Patiënten in woonvormen/instellingen zonder eigen medische dienst 
Op verzoek van de GGD en/of de woonvorm/instelling.  
Tarief: €41,35 euro per gezette vaccinatie. 
Declareren: via de GGD (meer informatie volgt in 2022). 
 

• Mobiele patiënten vanuit de eigen praktijk 
Huisartsen moeten zelf met hun regionale GGD afspraken maken over de vergoedingen, omdat deze 
vaccinaties onder de verantwoordelijkheid van de GGD plaatsvinden.  
Tarief: uurtarief, zelf af te spreken met de regionale GGD. Het is dus belangrijk om bij te houden hoeveel 
tijd u in deze werkzaamheden heeft gestoken en de eventueel gemaakte onkosten bij te houden. 
Declareren: via de regionale GGD 
 

• Inzet (oud-)huisartsen op GGD-vaccinatielocaties 
In dienst van de GGD, via een contract/overeenkomst. Voor medisch toezicht en/of vaccineren. 
Vergoeding: inhuurtarief is maximaal €95 per uur.  
Uitbetaling door de GGD. 
 

Reguliere covid-vaccinaties (1e en 2e prikken) 
 

1. Reguliere vaccinatie van mobiele patiënten (vanuit de huisartsenpraktijken)  
Tarief: € 21,- per toegediend vaccin  
In het geval van 2 vaccinaties betekent dat 2 keer een declaratie van €21 per gevaccineerde patiënt.  
Declareren: bij SNPG 
 

2. Reguliere vaccinatie van niet-mobiele patiënten  
Tarief: €90,16 per toegediend vaccin  
Declareren: bij SNPG.  
 
Vaccinaties van personeel mogen niet gedeclareerd worden.  
 

Declareren bij SNPG in 2022: 
In 2021 was er tot en met 28 november gelegenheid om deze werkzaamheden te declareren. 
Voor eerste en tweede prikken die na deze periode hebben plaatsgevonden – zoals gerichte 
vaccinatiecampagnes van huisartsen op plekken met een lage vaccinatiegraad – wordt declaratie via 
SNPG nog geregeld in het eerste kwartaal van 2022.  
 



 

 
 

 
 
 
 

Afgerond: Tarieven voor aanvullende werkzaamheden- declareren in 2021 
 
1. Tarief voor selectie van patiënten: € 1,22 per ingeschreven patiënt  
Voor een aantal trajecten zijn huisartsen gevraagd specifieke patiënten uit hun patiëntenbestand te 
selecteren en/of uit te nodigen. De vaccinatie is door een andere vaccinatie-uitvoerder gedaan.   
Dit betreft de groepen: 

• het selecteren en uitnodigen (via verzendhuis of zelf) van medisch geïndiceerden onder de 60 jaar; 

• het selecteren en uitnodigen van mensen met morbide obesitas, syndroom van Down tussen 16 en 60 
jaar, voor vaccinatie door GGD en Thuisvaccinatie.nl; 

• het selecteren en uitnodigen van mensen van 90 jaar en ouder voor vaccinatie door de GGD; 

• het selecteren van patiënten in kleinschalige woonvormen, voor vaccinatie door mobiele teams vanuit 
de huisartsenpost. 

 
2. Vergoeding voor extra werkzaamheden: €0,78 per ingeschreven patiënt 
De onderbrekingen van de vaccinaties met AstraZeneca hebben tot extra werkzaamheden voor de 
huisartsen geleid. Zo moesten patiënten worden afgebeld en later weer opnieuw worden uitgenodigd. 
Daarnaast krijgen huisartsen over deze vaccinatiecampagne heel veel vragen van patiënten, wat een 
forse belasting is voor de medewerkers in de praktijken. Ook vergde de uitvoering van de vaccinaties 
meer tijd dan vooraf verwacht. Daarom is er afgesproken dat hiervoor een extra vergoeding komt.  
 
In totaal is de vergoeding in 2021 voor extra werkzaamheden en kosten dus € 2,00 per 
ingeschreven patiënt (dus niet voor het aantal geselecteerde patiënten).  
De declaratie van de vergoeding voor extra werkzaamheden en kosten (€ 2,00 per ingeschreven patiënt) 
gaat op basis van het aantal geregistreerde patiënten op 1 januari 2021. Dat aantal is bepaald aan de 
hand van uw ION-registratie. Meer informatie vindt u in de handleiding van de SNPG. 
 
Deze declaratieronde is voor vrijwel alle praktijken reeds afgerond.  

Openstaand: Tarieven voor aanvullende werkzaamheden: declareren in 2022 
Nadat de bovenstaande afspraken over tarieven waren gemaakt, hebben huisartsen nog met nieuwe 
vaccinatiewerkzaamheden te maken gekregen. Hiervoor heeft de LHV met VWS afspraken gemaakt. 
Deze vergoeding komt bovenop de €2,00 per ingeschreven patiënt zoals hierboven beschreven.  
Tarief: €0,71 per ingeschreven patiënt op naam.  
Voor de volgende werkzaamheden: 

• het selecteren en uitnodigen van 12-17-jarigen op medische indicatie; 

• het aanmelden van niet-mobiele 60-minners voor thuisvaccinatie; 

• de consequenties van de laatste beleidswijziging t.a.v. AstraZeneca-vaccinatie (de mogelijkheid van 
vaccinatie met Pfizer door de GGD na 1e prik met AstraZeneca door de huisarts); 

• het verzorgen van QR-codes/vaccinatiebewijzen (voor mensen die door de huisarts zijn gevaccineerd, 
maar niet in het RIVM-register staan); 

• voor boostervaccinatie: het selecteren/uitnodigen van patiënten met syndroom van Down; 

• voor boostervaccinatie: het selecteren/uitnodigen van niet-mobiele 60-plussers. 
 
Declareren: bij SNPG, in 2022.  

Overige financiële afspraken 
Kosten voor locaties  
Huisartsen moeten kosteloos gebruik kunnen maken van externe locaties om de reguliere covid-
vaccinaties van patiënten te kunnen uitvoeren. De gemeenten dienen daarvoor kosteloos geschikte 
ruimtes beschikbaar te stellen. Komt u er met de gemeente niet uit? Neem dan contact op met het 
centrale loket van VWS via: dienstpostbusvaccinerenPDC19@minvws.nl. Zij zoeken dan contact met de 
gemeente om de financiële afhandeling te regelen als dat nodig is. Zorg dat u de bijbehorende facturen en 
afwijzing van de gemeente kunt aanleveren. 
 
Medisch-inhoudelijke vragen van patiënten 
Voor de beantwoording van medisch-inhoudelijke vragen van patiënten over vaccinatie, kunt u een 
consulttarief in rekening brengen, zoals u dat ook bij andere vragen van patiënten altijd al kunt doen. Er 
moet dan wel een inhoudelijke vermelding worden gemaakt in het patiëntendossier van dit contact. U 
declareert het consult bij de zorgverzekeraar. 

https://www.snpg.nl/wp-content/uploads/2021/07/Gebruikershandleiding-declaratie-COVID-19-vaccinatie-Huisarts.pdf
mailto:dienstpostbusvaccinerenPDC19@minvws.nl

