Eerstelijnsverblijf (regeling vanaf 1-1-2017 als vervanging KDO):
De huisarts die zorg levert aan patiënten die tijdelijk voor eerstelijnsverblijf in aanmerking komen kan
apart verrichtingen declareren. (zie pagina 2)
Advies: patiënten die tijdelijk voor eerstelijnsverblijf (KDO) in aanmerking komen worden door de
huisarts die declareert niet als vaste patiënt ingeschreven, maar als tijdelijke patiënt.
Inschrijftarieven blijven door de eigen huisarts gedeclareerd worden.
Redenen dat een patiënt (tijdelijk) niet thuis kan zijn, kunnen divers zijn:
 tijdelijke verslechtering gezondheidssituatie patiënt waardoor behandeling en verpleging en
verzorging thuis niet langer toereikend zijn;
 ontslag uit het ziekenhuis na behandeling maar nog wel aangewezen zijn op medische en
verpleegkundige zorg;
 uitval van mantelzorg (waarbij de gezondheidsrisico’s van de patiënt leidend zijn);
 noodzaak tot aanvullende diagnostiek/prognostiek, medicatiesanering, het in kaart brengen
gedragsproblemen en starten van de behandeling hiervoor.
Afhankelijk van de geconstateerde problemen kan de huisarts de patiënt verwijzen naar een
eerstelijns verblijf ‘Laag complex’ of ’Hoog complex’.
Zie hiervoor Afwegingsinstrument eerstelijns verblijf (Verenso – Significant)
Zie teven transmurale werkafspraak huisarts-specialist ouderengeneeskunde (verschijnt 1e kwartaal 2017)

Eerstelijnsverblijf laag complex
Financiering
Zorglevering

Hoofdbehandelaar

Zorginstelling per verblijfdag, huisarts per verrichting (aparte declaratiestroom)
Laagcomplexe zorg voor enkelvoudige aandoening
 medisch noodzakelijk (met geneeskundige zorg ‘zoals huisartsen plegen te bieden’)
 verpleging, verzorging en/of paramedische zorg
 hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen
Huisarts (consultatie van de specialist ouderengeneeskunde is altijd mogelijk)

Eerstelijnsverblijf hoog complex
Financiering

Zorginstelling per verblijfdag (met daarin inbegrepen SO/AVG-arts), huisarts per verrichting
(aparte declaratiestroom)

Zorglevering

Hoofdbehandelaar

Hoogcomplexe zorg met zorgvraag voor meerdere en elkaar beïnvloedende
aandoeningen of beperkingen
 medisch noodzakelijk (met geneeskundige zorg ‘zoals huisartsen plegen te bieden’)
 verpleging, verzorging en/of paramedische zorg
 hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen
 toezicht en sturing
specialist ouderengeneeskunde of AVG-arts verleent geneeskundige behandeling
binnen een zorg-leefklimaat ingericht op de doelgroep
evt. kan de huisarts de rol van hoofdbehandelaar op zich nemen

Eerstelijnsverblijf palliatief terminale zorg (PTZ) thuis/hospice/verzorgingshuis/ELV
Financiering
Zorglevering

Zorginstelling per verblijfdag, huisarts per verrichting (aparte declaratiestroom)
Zorg voor een patiënt, waarbij de levensverwachting van de patiënt volgens de
behandelend arts gemiddeld drie maanden of korter zal zijn (kan betekenen dat de PTZ
langer geleverd moet worden dan de op voorhand ingeschatte levensverwachting)

medisch noodzakelijk (met geneeskundige zorg ‘zoals huisartsen plegen te bieden’)

Hoofdbehandelaar

 verpleging, verzorging en/of paramedische zorg
 hulp bij algemene dagelijkse levensverrichtingen
huisarts of specialist ouderengeneeskunde (afhankelijk waar de patiënt verblijft)
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Verrichtingen huisarts (declareren bij zorgverzekeraar)
Patiënt in ELV-setting laagcomplex of hoogcomplex
Palliatieve terminale patiënt (thuis of ELV-setting, zoals
ziekenboeg of hospice)
Patiënten met zorgprofiel in de reeks VV Beschermd
wonen met intensieve dementiezorg t/m VV beschermd
verblijf intensieve palliatief-terminale zorg (informatie
CIZ)

Dag
ELV < 20min
ELV > 20min
Intensieve zorg dag

ANW niet HDS*
ELV ANW < 20min
ELV ANW > 20 min
Intensieve zorg ANW

ANW HDS*
Tarief HDS

Intensieve zorg dag

Intensieve zorg ANW

Tarief HDS

Tarief HDS

* HDS = huisartsendienstenstructuur (in Drenthe: CHD)
VEKTIS
12150
12151
12152
12153
13034
13036

Omschrijving
ELV < 20 min dag
ELV > 20 min dag
ELV < 20 min ANW
ELV > 20 min ANW
Intensieve zorg dag
Intensieve zorg ANW

Tarief
€ 40,34
€ 69,91
€ 69,36
€ 107,49
€ 71,29
€ 122,97

Problemen?
Patiënten moeten niet onnodig op opname eerstelijnsverblijf hoeven wachten.
Krijgt u uw patiënten moeilijk tijdelijk opgenomen? Het is in het belang van de patiënt en van de
huisartsenzorg dat u de ervaren knelpunten in uw praktijk doorgeeft.
Hiervoor kunt u terecht bij het VWS-praktijkteam ‘Zorg op de juiste plek’, op werkdagen telefonisch
bereikbaar via tel. 06 15 52 93 36 (van 8.30 tot 17.30 uur) of via juistezorgplek@minvws.nl
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