Declareren POH’s in module samenwerking rondom kwetsbare ouderen
WEL DECLAREREN:
Direct contact met patiënt of naaste in module ouderen.
DUS:
• Visite kort of lang
• Consult, kort, middel, lang (face to face, telefonisch, e-consult)
WEL DECLAREREN:
Bijzondere verrichtingen: M&I, Intensieve zorg
ZOALS
• Afname MMSE, consulttijd inbegrepen in het tarief.
• Polyfarmaciebeoordeling (volgens de standaard)
• Intensieve zorg (bij Wlz VV5 en hoger), komt in de plaats van een visite/consult)

NIET DECLAREREN:
Contact met andere hulpverleners
DUS:
Zorg coördinatie, collegiaal overleg
MDO

•
•

VOORBEELDEN:
•
De POH overlegt met de wijkverpleging over de
inzet van ergotherapie: niet declareren
•
De POH koppelt het gesprek telefonisch terug aan
de patiënt: wel declareren.
NB maak aantekening in het dossier!

Patiënt in programma chronische zorg én module kwetsbare ouderen
WEL DECLAREREN:
Consulten waarin module ouderen op de voorgrond staat.

NIET DECLAREREN:
Consulten waarin chronische zorg op de voorgrond
staat.

VOORBEELDEN:
•
Jaar/ tussentijdse controle DM,CVRM, COPD: Niet declareren
•
Gesprek over advance careplanning met oudere patiënt met diabetes: declareer als consult module ouderen
•
In kaart brengen kwetsbaarheid bij CVRM patiënt van 80: declareer als consult module ouderen.
NB DECLAREER ALLEEN DAADWERKELIJKE TIJD MET DE PATIENT
Als in een consult van 20 minuten b.v. diabetes en CVRM en ouderenzorg is besproken, kies je waar de nadruk lag.

NIET OVER-DECLAREREN
Declareer niet meer dan je echt in de module ouderen aan directe tijd besteedt
Blijf recht doen aan de inspanning voor de chronische zorgprogramma’s.
Afspraak is dat we op macroniveau niet meer of minder uitgeven dan vorige jaren. Overmatig declareren leidt dus tot maatregelen.
Rekenvoorbeelden over hoeveelheid te declareren contacten om vergelijkbaar uit te komen met 2021:
https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/zorgsoort/huisartsenzorg/rekentools

Inschatting tijdbesteding programma’s chronische zorg
CVRM
Tarief huisartesnpraktijk 110 euro
+/- 1 uur en 45 minuten huisarts/poh/doktersassistent
DIABETES
Tarief huisartsenpraktijk 191 euro
+/- 3 uur huisarts/poh
COPD
Tarief huisartsenpraktijk 164 euro
+/- 2 uur en 45 min huisarts/poh

