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Om te kunnen werken met het Landelijk Schakelpunt heeft u als zorgverlener UZI-middelen nodig: een UZI-pas 

en een UZI-servercertificaat. Huisartsenpraktijken, apotheken en huisartsenposten die zijn aangesloten op het 

Landelijk Schakelpunt krijgen, UZI-middelen die toegang geven tot het Landelijk Schakelpunt, vergoed. 

 
UZI-middelen bestellen 

Zorgverleners kunnen UZI-middelen bestellen bij het UZI-
register (www.uziregister.nl) van het CIBG.  

 
Facturering voor (apotheekhoudende) 
huisartsenpraktijken 

Voor zorgaanbieders die zijn aangesloten op het Landelijk 

Schakelpunt wordt de factuur voor de bestelde UZI-middelen 
rechtstreeks aan VZVZ gefactureerd. VZVZ bekijkt of de 
aangevraagde middelen voor vergoeding in aanmerking 
komen. De zorgverlener ontvangt van VZVZ een (pro-forma) 
factuur met de middelen die vergoed zijn en eventueel de 
middelen die niet vergoed worden. Deze moeten alsnog aan 
VZVZ betaald worden.  
 
Facturering voor waarnemend huisartsen 

Waarnemend huisartsen krijgen een UZI-zorgverlenerpas, 
waarmee zij op het Landelijk Schakelpunt kunnen werken, 
volledig vergoed (zie de specificatie van de rolcodes van deze 
passen verderop). De factuur hiervoor wordt door het CIBG 
direct aan de zorgverlener verstuurd. De passen kunnen 
binnen twee maanden worden gedeclareerd bij VZVZ met het 
declaratieformulier. 

 
Welke middelen worden vergoed? 

 Medewerkerpas ‘op naam’; 

 Zorgverlenerpas met een rolcode die toegang geeft tot 

het Landelijk Schakelpunt (zie specificatie verderop); 

 UZI-servercertificaten eindigend op ‘AORTA-zorg.nl’; 

 UZI-middelen op naam van een UZI-abonneenummer 
(URA) dat als (apotheekhoudende) huisartsenpraktijk is 

aangesloten op het Landelijk Schakelpunt. U kunt uw 
URA controleren op onze website. 

 
Hoeveel middelen worden vergoed? 

 Voor UZI-passen geldt dat het aantal passen dat wordt 
vergoed, realistisch moet zijn in verhouding tot de 
omvang van de praktijk. 

 Voor UZI-servercertificaten geldt dat het aantal 
certificaten wordt vergoed, dat gelijk is aan het aantal 
actieve LSP-aansluitingen (applicatieID’s). U krijgt een 
UZI-servercertificaat één keer per drie jaar vergoed. Dit 
geldt ook bij wijziging van XIS-leverancier. 

 

 
Rolcodes 

In de tabel op de website van VZVZ leest u met welke UZI-
zorgverlenerpassen en rolcodes u op het Landelijk 
Schakelpunt kunt werken.  
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Vergoeding UZI-middelen voor 
huisartsenpraktijken 

Deze middelen worden niet 

vergoed? 

 Medewerkerpas ‘niet op naam’; 

 Zorgverlenerpassen met een rolcode die geen 
toegang geeft tot het Landelijk Schakelpunt (zie 
specificatie verderop); 

 UZI-servercertificaten die niet eindigen op ‘AORTA-

zorg.nl’. 

NB 

http://www.uziregister.nl/
https://www.formdesk.com/vzvz/Declaratieformulier_UZI-pas_waarnemers
https://www.vzvz.nl/over-het-lsp/aansluiten/welke-zorgverleners-doen-mee
https://www.vzvz.nl/rolcodes-uzi-zorgverlenerpas
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Alleen UZI-zorgverlenerpassen met onderstaande rolcodes 
worden direct vergoed door VZVZ: 
1.000 Arts 
1.004 Apotheekhoudende huisarts  
1.015 Huisarts 
17.000 Apotheker 
17.075 Openbaar apotheker 
30.000 Verpleegkundige 
30.000 Verpleegkundige 
30.065  Verpleegkundige prev. zorg bij som. aandoeningen 
30.066  Verpleegkundige acute zorg bij som. aandoeningen 

30.067  Verpleegkundige intensieve zorg bij som. 
aandoeningen 

30.068  Verpleegkundige chronische zorg bij som. 
aandoeningen 

30.069  Verpleegkundige geestelijke gezondheidszorg 
81.000 Physician assistant 
83.000 Apothekersassistent 
 
De overige specialismen hebben geen directe toegang tot het 
Landelijk Schakelpunt en vallen niet onder de 
vergoedingsregeling. Dit zijn bijvoorbeeld de fysiotherapeut 
en verloskundige. 

 
Bij UZI-medewerkerpassen op naam is de rolcode niet van 
toepassing. 
 
Meer informatie over het aanvragen en gebruiken van UZI-
passen kunt u lezen in de factsheet 'UZI-middelen en 
mandateren'. 
 
Kosten UZI-middelen 

De kosten voor een UZI-servercertificaat bedragen € 450,-. De 
kosten voor een UZI-pas zijn vastgesteld op € 255,-. UZI-
middelen zijn drie jaar geldig. 
 
Vervanging UZI-middelen na 3 jaar 

De vergoedingen zijn bedoeld voor een eerste aanschaf en 
voor vervanging van verlopen UZI-middelen (geldigheid van 3 
jaar).  
Bij (organisatorische) wijzigingen die nieuwe UZI-middelen 
vergen, worden deze niet vergoed. Bijvoorbeeld bij 
naamswijziging, wijziging van een XIS-systeem of 

zorgserviceprovider zijn de kosten voor nieuwe UZI-middelen 
voor de zorgverlener. 
 
 
 

Meer informatie 

Met vragen of voor meer informatie kunt u contact opnemen 
met het VZVZ Servicecentrum: 

E-mail:  support@vzvz.nl 
Telefoon: 070 - 317 34 92 (bereikbaar op maandag 

t/m vrijdag van 9.00 - 17.00 uur). 
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