Afsprakenkader voor het leveren van niet-regulier
gecontracteerde huisartsenzorg in ANW-uren door
Huisartsenposten Oost-Brabant.
Huisartsenposten Oost-Brabant hanteert de volgende afspraken en stappen als voorwaarde
voor het faciliteren van niet-regulier gecontracteerde huisartsenzorg in ANW-uren:
Afspraken en stappen met de instellingen:














Alle in het verleden gecontracteerde en bij ons bekende instellingen zijn door
Huisartsenposten Oost-Brabant geïnformeerd over het stopzetten van de niet regulier
gecontracteerde ANW-zorg per 1.1.2019
Met de instellingen waarvoor na 1.1.2019 wél voor (een deel van) de patiënten/ cliënten
niet-regulier gecontracteerde huisartsenzorg in ANW-uren wordt geleverd door
Huisartsenposten Oost-Brabant wordt een overeenkomst afgesloten.
Dit betreft een overeenkomst tussen het bestuur van Huisartsenposten Oost-Brabant,
de huisartsen die in de instelling de dagzorg verlenen en het bestuur van de instelling
conform de standaardovereenkomst van Huisartsenposten Oost-Brabant voor ANWzorg in instellingen.
Integraal onderdeel van deze overeenkomst zijn de “Criteria waaronder het verlenen
van niet-regulier gecontracteerde huisartsenzorg in ANW-uren kan worden gefaciliteerd
door Huisartsenposten Oost-Brabant”.
Eén van de voorwaarden betreft het afsluiten van overeenkomst voor het leveren van
de huisartsgeneeskundige dagzorg tussen de huisartsen zelf en de instelling. Partijen
kunnen hiervoor gebruik maken van de modelovereenkomst ‘HuisartsenpraktijkZorginstelling’ van de LHV.
De managers van de posten zijn verzocht voor 1 januari of zo snel als mogelijk aan de
Raad van Bestuur te melden met welke instellingen een overeenkomst voor ANW-zorg
gesloten dient te worden.
Per 1.1.2019 wordt aan de instellingen waarmee huisartsen nog geen overeenkomst
gesloten hebben maar die wel voor (een deel van) de cliënten beroep doen op de
diensten van Huisartsenposten Oost-Brabant het dubbele tarief in rekening gebracht.
Dit betreft éénmaal het NZA-tarief ten laste van de cliënt en eén maal het NZA-tarief ten
laste van de instelling. Beide dienen voldaan te worden door de WLZ-instelling. Tevens
wordt een schrijven bijgevoegd waarin de instelling wordt gewezen op het ontbreken
van een overeenkomst van Huisartsenposten Oost-Brabant, met het dringende verzoek
om hierover met de betreffende huisartsen contact op te nemen Indien de huisartsen
aangeven dat voor die instelling géén zorg meer zal worden verleend, dan wordt dit
bevestigd aan de instelling. Uiteraard blijft altijd het U0-U2 principe bestaan voor het
verlenen van spoedzorg aan iedereen.

Afspraken en stappen intern voor de Huisartsenposten Oost-Brabant:


Het besluit om de niet-reguliere zorg aan de zorginstelling te faciliteren wordt door het
huisartsenoverleg van de betreffende post, voorgezeten door het management,
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genomen; het besluit en de gemaakte afspraken voldoen aan de in bijlage 1 genoemde
criteria. Het management neemt dus een besluit o.b.v. de wens van de huisartsen.
Vanaf 1 januari ontvangt het management een kopie van de facturen van instellingen
waarmee (nog) geen overeenkomst is gesloten. Het management bespreekt dit
vervolgens in het huisartsenoverleg van de betreffende post, waar wederom besloten
kan worden over het al dan niet aan willen gaan van een dergelijke overeenkomst (zie
voorgaande bullet).
De gevolgen voor de onderlinge verdeling van dienstbelasting zijn door de huisartsen
overeengekomen en zijn helder en uitvoerbaar geformuleerd. Hierbij worden de
bestaande afspraken over dienstbelasting gehanteerd. De huidige wijze van inroosteren
vindt plaats op basis van het aantal patiënten waarvoor een huisarts verantwoordelijk is.
Het aantal niet regulier gecontracteerde patiënten/cliënten waarvoor zorg wordt
verleend in ANW-uren wordt toegevoegd aan de ingeschreven patiënten van de
huisarts die de dagzorg verleent. Daarop wordt ook een vermenigvuldigingsfactor
toegepast. De bestaande vermenigvuldigingfactor van 1,75 blijft ongewijzigd.
Een deel van de meeropbrengsten voor Huisartsenposten Oost-Brabant ten gevolge
van een dienstverleningsovereenkomst met een instelling voor ANW-zorg komt ten
goede aan de betreffende post. Dit bedrag kan door de manager van de post in overleg
met de huisartsen van de post worden ingezet t.b.v. kwaliteitsverbetering voor de
betreffende post. De NZA-regels over de toekenning van een meeropbrengst zijn strikt
en behoeven nadere uitwerking. Doel is hierover volgende Ledenraad helderheid te
kunnen geven.
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