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Beste directeuren Publieke Gezondheid,
Bij brief van 18 maart 2022 (kenmerk: 3240753-1013872-PDC19) bent u
geïnformeerd dat VWS i.o.m. de GGD en het RIVM onderzoekt of de
declaratieroute van de Covid-19 PCR lab-analyse in opdracht van huisartsen en
zorginstellingen herzien dient te worden. Naar aanleiding van deze verkenning en
gegeven het aangepaste testbeleid, waarbij alleen een beperkte groep nog een
professionele test hoeft te ondergaan bij klachten, is besloten de kosten voor de
PCR lab-analyse uitgevoerd door laboratoria in opdracht van huisartsen en
zorginstellingenl niet meer te vergoeden uit het Openbare Gezondheidszorgbudget (OGZ-budget) via het RIVM.
De epidemie bevindt zich inmiddels in een nieuwe fase, waarin het kabinet
gezamenlijke verantwoordelijkheid tussen burger, bedrijfsleven en overheid
centraal stelt. Sinds 11 april jl. is er sprake van een gewijzigd testbeleid. Bij
klachten volstaat een zelftest en voor de meeste burgers is een PCR test niet meer
noodzakelijk. Voor zorgmedewerkers, inwoners van een verpleeghuis of een
andere instelling met kwetsbare bewoners2, thuiswonenden die naar dagbesteding
gaan met kwetsbare bewoners en mensen die geen zelftest kunnen doen geldt het
advies om kosteloos een PCR-test te doen bij de GGD-teststraat. In verband met
de wijziging van het testbeleid is op 24 juni jl. besloten om de declaratieroute van
- de Covid-19 PCR lab-analyse in opdracht van huisartsen3 en zorginstellingen op te
schorten. Uiteraard kunnen zorgpersoneel en kwetsbare burgers nog steeds
terecht bij de GGD-teststraat voor een kosteloze PCR-test.
Het afsluiten van de OGZ-route voor huisartsen en zorginstellingen betekent dat
laboratoria niet langer declaraties voor PCR lab-analyses die in opdracht van
1 Betrof alléén zorgpersoneel. Covid-19 PCR-diagnostiek ten behoeve van cliënten in
instellingen of personeel van ziekenhuizen kwamen niet voor vergoeding via het OZG-budget
in aanmerking.
2 Dit betreft mensen boven de 70 of mensen met een ernstige afweerstoornis
3 In het uitzonderlijke geval dat de huisarts de afweging maakt dat een PCR test toch
noodzakelijk is ten behoeve van geneeskundige zorg en de patiënt niet onder de doelgroep
valt voor het testen bij de GGD, gaat de bekostiging van de lab-analyse via de
Zorgverzekeringswet.
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huisartsen en zorginstellingen worden uitgevoerd in kunnen dienen bij de GGD'en.
Het stopzetten gaat in 28 dagen na dagtekening van deze brief, om voldoende tijd
te bieden om deze herziening te communiceren. Declaraties voor Covid-19 PCR
lab-analyses in opdracht van huisartsen en zorginstellingen uitgevoerd later dan
28 dagen na dagtekening van deze brief of ingediend na 15 oktober 2022 komen
niet meer in aanmerking voor vergoeding.

Kenmerk
Fout! Onbekende naam
voor documenteigenschap.

Wij vragen u om de laboratoria, huisartsen en zorginstellingen die nu de PCR labanalyses declareren via het OGZ-budget met spoed over deze herziening te
informeren.
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan kunt u contact
opnemen met het ministerie van VWS via dienstpostbustestenentraceren@minvws.nl.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Hoogachtend,
de minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens de ,
de plv. dire
ur-generaal Covid-19

dr. ir. A.M.C.
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