Meest gestelde vragen en antwoorden
Waarom stopt Huisartsenposten Oost-Brabant met het faciliteren van spoedzorg tijdens de
ANW-uren aan patiënten met WLZ-financiering?
We hebben besloten om, per 1 januari 2019, definitief te stoppen met het verlenen van spoedzorg in
de ANW-uren aan patiënten die niet verzekerd zijn via de zorgverzekeringswet (dus mensen
verzekerd via WLZ). De aanleiding daarvoor was 1) het tanende draagvlak onder veel huisartsen, 2)
de organisch gegroeide, zeer uiteenlopende afspraken, 3) de beëindiging van de gedoogfinanciering
door de zorgverzekeraars per 1-4 jl.
Waarom leverde Huisartsenposten Oost-Brabant tot nu toe wel spoedzorg tijdens de ANW-uren
aan patiënten met WLZ-financiering?
Al enige tijd verzorgt de Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant de spoedzorg tijdens de ANW–
uren (Avond-, Nacht- en Weekenduren) voor patiënten, die in (zorg)instellingen verblijven. Dit is vanuit
historie en gewoonte zo gegroeid. Heldere afspraken hierover zijn niet vastgelegd. Op basis van
onder andere de beëindiging van de gedoogfinanciering door zorgverzekeraars per 1-4 jl. hebben we
besloten hiermee te stoppen, tenzij hiervoor een separate overeenkomst wordt afgesloten door de
instelling met Huisartsenposten Oost-Brabant en de betrokken huisartsen.
Hoe kunnen wij toch afspraken maken over het door Huisartsenposten Oost-Brabant leveren
van spoedzorg tijdens de ANW-uren aan patiënten met WLZ-financiering?
De huisartsen van onze Coöperatie zijn in de gelegenheid gesteld om, in gezamenlijk overleg,
individuele afspraken te maken over het verlenen van spoedzorg in ANW-uren met door hen aan te
wijzen (zorg)instellingen.
Mocht u na 1 januari 2019 gebruik willen maken van onze dienstverlening in de ANW-uren, dan
verzoeken wij u hierover contact op te nemen met de huisarts(en) die overdag de reguliere
huisartsenzorg verleent aan patiënten binnen uw (zorg)instelling. Deze huisarts(en) zal(zullen) het
verzoek om ANW-zorg te verlenen, bespreken met hun collega’s van de post. Op het moment dat met
die collega’s afspraken zijn gemaakt, kunnen we een standaardovereenkomst aangaan met de
(zorg)instelling en de huisartsen die de dagzorg verlenen. De voorwaarden/afspraken waaraan
hiervoor voldaan moet worden vindt u in het Afsprakenkader voor het leveren van niet-regulier
gecontracteerde huisartsenzorg in ANW-uren door HAP Oost-Brabant.
Bij wie kan ik aangeven dat wij deze afspraken willen maken?
U kunt het beste contact opnemen met de huisartsen die de dagzorg in uw instelling verlenen. Of zorg
in de ANW-uren door de HAP gevraagd kan worden hangt af van hun inzet en de bevestiging ervan
door de huisartsen van de post. Als u vragen heeft over de proceduren kunt u hiervoor contact
opnemen met de manager van de post van uw regio. Hieronder vindt u de namen van de managers.
Neem contact op met Huisartsenposten Oost-Brabant zodat u in verbinding gebracht kunt worden met
de betreffende manager.

Manager

Locatie

Barbara van Alebeek – van Beek

Oss, Uden en
Helmond

Frederieke Berendsen

Den Bosch en
Zaltbommel

Anita Meeuws

Eindhoven en
Geldrop

Heeft Huisartsenposten Oost-Brabant een zorgplicht om de spoedzorg tijdens de ANW-uren
aan patiënten met WLZ-financiering te leveren?
Nee, de verantwoordelijkheid voor de continuïteit van de zorg ligt bij de WLZ-instellingen. Indien in uw
overeenkomst met huisartsen staat dat zij ook de zorg voor de ANW-uren verlenen, dan worden zij
daar als huisarts eerst verantwoordelijk voor. Wanneer zij in het kader daarvan gebruik gaan maken
van de Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant, wordt de zorgplicht verlegd naar Huisartsenposten
Oost-Brabant. Om daarover goede afspraken te maken worden deze bekrachtigd in een aparte
tripartiete standaardovereenkomst. De Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant zal deze alleen
aangaan indien de bij de diensten betrokken huisartsen deze steunen.
Huisartsenposten Oost-Brabant heeft aangegeven dat elke eerdere overeenkomst inzake het
vervullen van ANW zorg aan patiënten met WLZ financiering vervalt. Ons is echter geen
overeenkomst bekend.
Dit kan kloppen. De Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant heeft het besluit genomen om, per 1
januari 2019, definitief te stoppen met het faciliteren van spoedzorg in de ANW-uren aan patiënten
(met een WLZ-aanspraak) van niet-regulier gecontracteerde (Zorg)instellingen. Deze zorg werd
doorgaans als vanzelfsprekend geboden, zonder dat hieraan een overeenkomst ten grondslag lag.
Indien u in een eerder stadium met de Coöperatie Huisartsenposten Oost-Brabant wel een
overeenkomst bent aangegaan voor het vervullen van ANW zorg dan is deze derhalve per 1 januari
2019 eveneens vervallen.
Hoe is de financiering geregeld voor de spoed huisartsgeneeskundige zorg in de ANW-uren
aan patiënten met WLZ-financiering?
Wanneer deze medische zorg valt onder de WLZ-aanspraak (Wet Langdurige Zorg,
Zorgzwaartepakket met behandeling), dan worden de zorgkosten betaald uit de vergoeding die de
WLZ-aanbieder hiervoor ontvangt van het Zorgkantoor. Tot 1 april 2018 bestond bij de
zorgverzekeraars een gedoogregeling waarbij door de Huisartsenposten geleverde zorg werd
vergoed, ook al was de patiënt niet verzekerd via de zorgverzekeringswet. Per 1 april 2018 is deze
gedoogregeling komen te vervallen. Wij factureren de medische kosten voor een patiënt met een
WLZ-aanspraak rechtstreeks aan de individuele gebruiker van onze diensten. Per 1 januari 2019
rekenen wij voor inzet van onze diensten aan uw patiënten (met een WLZ-aanspraak) het dubbele
tarief. Dit is conform de kaders van de ‘Beleidsregel huisartsendienstenstructuur’.
Waarom factureert u sinds 1 april rechtstreeks aan de instelling?
Wij factureren per 1 april 2018 om dat vanaf dat moment de zorgverzekeraars stopten met de
gedoogconstructie om aan ons te betalen voor zorg verleend aan WLZ-verzekerden.
Hoe wordt de financiering geregeld als wij de overeenkomst aangaan met Huisartsenposten
Oost-Brabant?
Voor facturering van de diensten uit deze overeenkomst wordt uitgegaan van een gezamenlijk
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geschatte jaarvergoeding (vastgesteld binnen de kaders van de ‘Beleidsregel
huisartsendienstenstructuur-BR/REG-18151’). De vergoeding zal per kwartaal vooraf in rekening
worden gebracht en de jaarlijkse nacalculatie vindt plaats op basis van de werkelijk geleverde zorg.
Met het aangaan van de standaardovereenkomst wordt niet een ander verrichtingentarief berekend.
Wel zorgen we voor zoveel mogelijk administratieve verlichting.
Het is al 1 januari 2019 geweest en wij zijn of moeten nog in overleg met de huisartsen en HAP
OB. Welke consequenties heeft dit voor de zorg?
We begrijpen dat dit op 1 januari jl niet voor iedereen geregeld kon zijn. We zullen in de tijd totdat de
huisartsen van de betreffende post hebben bepaald of zij in Huisartsenposten Oost-Brabant-verband
de ANW-zorg willen blijven verlenen, geen patiënten afwijzen. Wel sturen we sinds 1 januari actief aan
op het aangaan van de overeenkomst. Als de huisarts een contract (modelovereenkomst LHV)
aangaat met een instelling, ligt de zorgplicht voor de ANW-zorg bij die huisarts, tenzij hij hiervoor
andere afspraken vastlegt met Huisartsenposten Oost-Brabant of andere partijen. Zolang huisartsen
nog in gesprek zijn met instelling en HAP OB, zullen wij geen patiënten afwijzen
Voorziet de overeenkomst ook in niet-huisartsgeneeskundige spoedzorg in ANW-uren?
Nee, de zorgplicht voor deze zorg is aan de instellingen. Wij leveren alleen huisartsgeneeskundige
spoedzorg. Wij gaan de standaardovereenkomst aan met die instellingen waarvan de huisartsen van
de betreffende post aangeven dat ze de ANW-zorg (met en voor elkaar) willen opvangen. Als het
aantoonbaar om niet-huisartsgeneeskundige zorg gaat, zullen wij de standaardovereenkomst niet
sluiten. Alles in het grensgebied zal bespreking vergen in het werkoverleg van huisartsen rond een
post.
Hoe is de ANW-zorg geregeld voor de bewoners die gefinancierd worden via de ZvW.
De wijziging in de zorg voor de ANW-uren door de HAP, geldt voor de groep die verzekerd is voor
zorg via de WLZ. Alleen als de collegae van de betreffende huisartsen het ermee eens zijn dat zij
gezamenlijk de ANW-zorg zullen verrichten, dan zullen wij als HAP de standaardovereenkomst met de
instelling en de betreffende huisartsen aangaan. Patiënten die in een WLZ-instelling wonen en
verzekerd zijn via de Zvw (ZZP wonen zonder behandeling), vallen voor ons onder de regulier
verzekerde zorg. Deze mensen zijn ION ingeschreven bij hun huisarts en onze zorg wordt vergoed
vanuit de Zvw. Voor deze mensen verandert niets. De LHV stelt aan de huisarts voor om ook in dat
geval een overeenkomst aan te gaan en die mede te laten ondertekenen door de huisartsenpost. Dat
lijkt ons zeker een goede zaak en daaraan zullen wij gehoor geven.
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