
Alert declaratie COVID-19-
vaccinaties 

 

 

Het einde van het COVID-19-vaccinatietraject voor huisartsen komt in 
zicht. Vanaf 15 juli is het mogelijk om in de SNPG webapplicatie uw 
vaccinaties te declareren. 

 

 
   

  
 

 

Declareren per 15 juli van start 

In tegenstelling tot de declaratie bij de andere 
vaccinatieprogramma’s zal voor de declaratie van COVID-19-
vaccinaties de webapplicatie gedurende 3 periodes open worden 
gezet. De periodes zijn verkort en opgesplitst om verlate declaraties 
(bijvoorbeeld door vakantie) of na-declaratie mogelijk te maken. 

 

 
   

  
 

 

3 periodes 

U kunt uw declaraties indienen in de volgende periodes: 

• 15 juli t/m 8 augustus 
• 13 t/m 30 september 
• 13 t/m 28 november 

De webapplicatie is na 28 november gesloten. Declaratie van COVID-
19-vaccinaties is daarna tot uiterlijk 31 december 2021 alleen 
mogelijk na een schriftelijk verzoek per mail aan de directie van 
SNPG. De directie zal dan beoordelen of deze toegekend wordt. 

 

 
   

  
 

 

Voor welke groepen mag gedeclareerd worden 

• Alle thuiswonende mensen geboren in 1956 t/m 1960 
• Mobiele thuiswonende mensen met het syndroom van Down 
• Mensen met morbide obesitas (BMI >40) 
• Niet-mobiele thuiswonende patiënten 
• ‘Voorkomen van spillage’ prikken 

LET OP: 

  
 



1. Vaccinaties van eigen personeel worden niet vergoed. U 
moet bij uw declaratie wel de hoeveelheid vaccins 
toegediend aan eigen personeel aangeven. 

2. Vaccinaties van patiënten die zijn toegediend door de 
Huisartsenpost (HAP) declareert de huisarts niet, aangezien 
deze door de HAP gedeclareerd worden. 

3. Vaccinaties voor kinderen van 12-18 jaar worden niet bij 
deze declaratiefase opgevoerd. 

 

 
   

 

Check vooraf uw gegevens 

Controleer voordat u gaat declareren altijd eerst of de 
correspondentiegegevens correct zijn ingevuld, het IBAN-nummer en 
de BIC-code volledig en goed zijn en of de ingevoerde tenaamstelling 
correct is. Wanneer er onjuiste bankgegevens zijn ingevoerd kan de 
bankoverschrijving niet worden uitgevoerd en/of wordt het 
uitgekeerde bedrag teruggestort. De verwerking van uw declaratie 
kan door onjuiste gegevens ernstige vertraging oplopen en kosten 
met zich meebrengen. 

 

 
   

  
 

 

3 vergoedingen 

U kunt voor 3 verschillende vergoedingen uw declaraties indienen: 

1. Aantal uitgevoerde vaccinaties op de praktijk of externe 
priklocatie (tarief: €21). 

2. Aantal uitgevoerde thuisvaccinaties bij niet-mobiele 
patiënten thuis (tarief: €90,16). 

3. Werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. het 
selecteren/bestellen/uitnodigen zonder vaccintoediening en 
werkzaamheden uitgevoerd t.b.v. de stopzetting AstraZeneca 
(tarief: € 2,00 per ingeschreven patiënt in de praktijk, met 
peildatum 1 januari 2021). 

 

 
   

  
 

 

Vergoeding aantal ingeschreven patiënten 

Voor de werkzaamheden die zijn uitgevoerd voor van het 
selecteren/bestellen/uitnodigen van patiënten zonder 
vaccintoediening en voor werkzaamheden uitgevoerd ten behoeve 
van de stopzetting AstraZeneca ontvangt u per praktijk per 
ingeschreven patiënt een vergoeding van €2,-. 

  
 



 
Om deze vergoeding vast te kunnen stellen, geeft u tijdens het 
declaratieproces aan voor welke praktijk(en) er binnen het account 
vaccins zijn besteld. Voor verdere uitleg klikt u hier. 
 
LET OP: U kunt de opgave van de AGB-code(s) slechts eenmalig 
doorgeven. Verzamel de benodigde gegevens voordat u start met 
declareren. 

 

 
   

 

Declareren van thuisvaccinaties 

In de webapplicatie wordt uitgegaan van een bovengrens van 
vaccinaties van niet-mobiele thuiswonende patiënten per praktijk. 
Wanneer u meer vaccinaties wilt declareren dan de webapplicatie als 
mogelijkheid aangeeft, dan kunt u dit per e-mail 
aan covid19@snpg.nl doorgeven. Uw opgave wordt door het RIVM 
getoetst en al dan niet akkoord bevonden. 

 

 
   

  
 

 

Meerdere malen declareren 

U kunt meerdere keren een declaratie indienen voor de toegediende 
vaccins. Het kan namelijk zijn dat zich, nadat u een declaratie heeft 
ingediend, nog patiënten melden voor een vaccinatie. U kunt 
hiervoor een extra declaratie indienen in een van de 3 periodes 
(juli/september/november). 
 
Zoals aangegeven kunt u voor wat betreft de opgave van het aantal 
geregistreerde patiënten slechts eenmaal een aanmelding doen. 

 

 
   

  
 

 

Betalingstermijn 

Na het verzenden van uw declaratie wordt deze gecontroleerd en 
ontvangt u uw betaling binnen een termijn van 4 weken. 

 

 
   

  
 

 

Algemene voorwaarden   
 

https://www.snpg.nl/article/vergoeding-aantal-ingeschreven-patienten/?programma=covid&doel=huisarts
mailto:covid19@snpg.nl


U wordt bij de declaratie gevraagd om akkoord te geven voor 
de Algemene Voorwaarden van SNPG. In het addendum staan de 
voorwaarden voor de declaratie expliciet genoemd. 

 

 
   

 

Registratie 

Wij wijzen u erop dat u verantwoordelijk bent voor de registratie van 
de COVID-19-vaccinaties in uw HIS. Deze registratie bestaat uit de 
indicatie voor vaccinatie, de datum van vaccinatie en met welk vaccin 
de patiënt is geprikt (inclusief batchnummer). 

 

 
   

  
 

 

Handleiding 

U vindt hier de handleiding van het declareren in de applicatie. 

 

 
   

  
 

 

Vragen aan het RIVM 

Heeft u vragen over de bovengrens voor het declareren van 
vaccinaties voor niet-mobiele thuiswonende patiënten? Of heeft u 
vragen over de peildatum van de ION gegevens, bijvoorbeeld in het 
geval van een praktijkovername? Dan kunt u terecht bij het RIVM. 
Mailadres: covid-vaccinatie-huisarts@rivm.nl 
Voor algemene vragen over de gegevens van de ION-lijst verwijzen 
wij u naar de Stichting Inschrijving op Naam. 

 

 

https://www.snpg.nl/wp-content/uploads/2021/07/9-7-21-DEF-algemene-voorwaarden-HA.pdf
https://www.snpg.nl/wp-content/uploads/2021/07/Gebruikershandleiding-declaratie-COVID-19-vaccinatie-Huisarts.pdf
mailto:covid-vaccinatie-huisarts@rivm.nl
https://inschrijvingopnaam.nl/

