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Factsheet RZCC  LSP-vergoedingen huisartsenpraktijken 
 

 

Huisartsenpraktijken die aangesloten zijn op 

het Landelijk Schakelpunt (LSP) kunnen in 

aanmerking komen voor een vergoeding.  

 

Vier soorten LSP-vergoedingen 
1. Structurele vergoeding 

Als u het LSP gebruikt en 25% van de dossiers 
van uw patiënten heeft aangemeld, krijgt u 1 
keer per jaar een tegemoetkoming in de 
gebruikskosten. Deze tegemoetkoming 
bedraagt € 0,27 per ingeschreven patiënt per 
kalenderjaar.  
 
Uw totale patiëntenbestand wordt bepaald op 
basis van het aantal patiënten dat in het 
voorgaande jaar bij uw praktijk stond 
ingeschreven.  
 
2. Opt-in vergoeding 

Voor elk dossier dat u aanmeldt, krijgt u een 
tegemoetkoming in de kosten van het 
registreren van de toestemming. Deze 
tegemoetkoming bedraagt € 0,89.  
 
Is uw opt-in percentage 35% of hoger? Dan 
komt u tot 1 oktober 2021 in aanmerking voor 
de verhoogde opt-in vergoeding. Deze is  
€ 1,18 per dossier.  
 
U ontvangt deze vergoeding voor de toename 
van het aantal aangemelde 
burgerservicenummers ten opzichte van de 
voorgaande periode.  
 

3. Aansluitvergoeding 

Een praktijk die voor de eerste keer aansluit 
op het LSP krijgt een vergoeding van € 1.862. 
Bij een heraansluiting door een 
praktijkovername is de vergoeding € 623. 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. UZI-vergoeding 
Om het LSP te kunnen gebruiken, heeft u 
onder meer een UZI-servicecertificaat en een 
UZI-pas nodig. De UZI-middelen die u moet  
bestellen om met het LSP te kunnen werken, 
komen voor vergoeding in aanmerking.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze factsheet is een beknopte samenvatting 

van de factsheet van VZVZ. De volledige 

versie vindt u hier. 

Welke vergoeding wordt 

automatisch uitgekeerd? 
Om de structurele LSP-vergoeding 

en de opt-in vergoeding te 

ontvangen, hoeft u niets te doen. 

VZVZ keert deze vergoedingen 

automatisch uit als u daarvoor in 

aanmerking komt. U krijgt vooraf 

een overzicht van de 

vergoedingen. U dient hiervoor 

wel u patientenaatallen door te 

geven aan VZVZ. U krijgt begin van 

het jaar een mail van VZVZ over 

hoe u dit kunt doorgeven.  

 

Bent u het niet eens met de 

uitgekeerde vergoeding? Geef dit 

dan aan bij VZVZ. Komt u er samen 

niet uit, dan kunt u binnen 6 

weken nadat de vergoeding is 

uitgekeerd formeel bezwaar 

maken.  

U dient de aansluitvergoeding 

en UZI-vergoeding aan te 

vragen bij VZVZ. 

   

 

https://www.aorta-lsp.nl/over-aorta-lsp/huisartsenpraktijken/vergoedingen

