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Declaraties diëtisten, pedicures, podotherapeuten en optometristen  
 
Behandelingen door ketenpartners kunnen tot 3 maanden na afloop van het kalenderjaar waarin zij hebben 
plaatsgevonden worden gedeclareerd. Dit betekent dat behandelingen uit 2019 uiterlijk 31 maart 2020 in 
VIPLive moeten worden geregistreerd. Is registratie nog niet mogelijk omdat er geen correcte verwijzing is? 
Neem dan contact op met de praktijkondersteuner. 

 
 

 

Doorgeven wijzigingen 

 
Krijg je een nieuwe collega, verandert het adres, de AGB-code en/of het IBAN-nummer van je praktijk? Dan vragen we je om 
dit zo snel mogelijk aan ons door te geven, via bijgaand wijzigingsformulier, zodat wij de wijzigingen op tijd kunnen verwerken.  
Als een huisartsenpraktijk wordt overgenomen of als er een wijziging plaatsvindt met betrekking tot praktijkhouders horen wij dit 
graag uiterlijk twee maanden vantevoren. Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat alle contracten/overeenkomsten voor de 
ingangsdatum in orde zijn.  
 
 

 

Klankbordgroep multidisciplinaire zorg 2021-2022 

 
Op 1 april 2020 publiceert CZ het zorginkoopbeleid multidisciplinaire zorg 2021-2022. Hierna volgen de onderhandelings-
gesprekken tussen de zorggroep en CZ. Voorafgaande aan deze gesprekken willen wij graag met huisartsen in gesprek over 
het beleid van CZ. Welke ontwikkelingen zien jullie in dit beleid, wat betekent dit voor de praktijk en welke keuzes moeten er 
nog gemaakt worden? 
Wij nodigen jullie van harte uit om op donderdag 23 april van 18.00 uur tot 20.00 uur met ons mee te denken en jullie input 

te geven. Je kunt je aanmelden via secretariaat@rchmbr.nl. 
Heb je vragen of opmerkingen, neem dan contact op met Marrit van der Plas (marrit.van.der.plas@rchmbr.nl of 06-52090219). 

 
 

Spiegelgesprekken met patiënten 

 
Eind 2019 heeft RCH samen met patiënten teruggekeken op hoe zij de chronische zorg hebben 
ervaren. Daarbij is besproken wat patiënten belangrijk vinden en waar volgens patiënten goede zorg 
aan moet voldoen. Het gesprek is opgebouwd aan de hand van de acht domeinen van persoonsgerichte zorg. 
De aanwezige mensen met een chronische aandoening zijn tevreden over de zorgverlening die zij ontvangen. Zij geven hierbij 
aan dat aandacht voor de patiënt behouden moet blijven. 
De verbeterpunten die zijn benoemd ten aanzien van de chronische zorgverlening zijn: 

• Stimuleren eigen regie van de patiënt.  
• Gebruik eHealth zoals apps en patiënten portaal.  
• Uitwisseling medische gegevens tussen zorgverleners onderling.  
• Samen met de patiënt een zorgplan opstellen (en dat ook zo benoemen).  
• (Actief) betrekken van familie, vrienden en mantelzorger.  
• Aandacht besteden aan ‘hoe ga je om met je chronische ziekte?’  
• Duidelijker uitleg over medicatie.  
• Informatie / communicatie over de wachttijd.  
• Duidelijk communiceren wie het aanspreekpunt is voor de patiënt.  

Als zorggroep zijn we blij met de bijdrage van de aanwezigen. Met de benoemde verbeterpunten gaan wij aan de slag en 
bespreken de voortgang met de leden van de Klankbordgroep patiënten. Mochten er nog vragen zijn over dit groepsgesprek of 
heb je een cliënt die wil aansluiten bij de Klankbordgroep patiënten, neem dan contact op met Marrit van der Plas 
(marrit.van.der.plas@rchmbr.nl). 

 
 

Groepstraining ‘Rookvrij! ook jij?’  
 
SineFuma organiseert op 7 mei een groepstraining ‘Rookvrij! Ook jij?’. De training vindt plaats bij 
ContourdeTwern-Het Spoor aan de Schaepmanstraat 36 in Tilburg van 19.30 tot 21.00 uur. Klik hier voor de 

flyer. Neem voor meer informatie en aanmelding contact op via info@rookvrijookjij.nl. 
                              of 076 – 88 951 95 en de website: www.rookvrijookjij.nl. 
 
 

 
 

Spiegelgesprek 
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Correct mailadres Zorgconsulenten Huisartsen Brabant  
 
In de vorige nieuwsbrief is het emailadres van Fatiha Souka, zorgconsulent voor de huisartsen met 
een POH-GGZ achtergrond, verkeerd vermeld. Het juiste adres is fatiha@zchbrabant.nl. Voor 
verwijzingen via zorgmail f.souka@zorgmail.nl. Haar telefoonnummer is 06-19808522. 

 

Alzheimer Café   
       
Het Alzheimer Café is een maandelijks terugkerende bijeenkomst voor mensen met dementie, partners, familieleden, 
hulpverleners en andere belangstellenden. Het Alzheimer Café is een gelegenheid om in alle openheid te  
praten over allerlei onderwerpen die met dementie te maken hebben. Het Alzheimer Café wordt op verschillende plaatsen in de 
regio gehouden. Iedere maand staat een ander thema centraal. 
Lees verder voor meer informatie en de agenda. 

 
 

Thema-avond over DCD* op dinsdag 17 maart in Tilburg 
 
Deze avond wordt verzorgd door Onderwijscentrum Leijpark, Libra Revalidatie & Audiologie, en de 
Kerngroep Tilburg van Balans. De avond is bedoeld voor kinderen (vanaf 8 jaar) met DCD met hun ouders, broers en zussen, 
leerkrachten en alle anderen die betrokken zijn bij de opvoeding, het onderwijs en begeleiding en/of behandeling. Toegang 
gratis! Lees verder over het programma, de locatie en de aanmelding.  
*DCD: developmental coordination disorder 
 

Oudervereniging Balans, afdeling Midden-Brabant, Kerngroep Tilburg 

 

 

 

Informatie van en voor praktijkondersteuners/-verpleegkundigen 
 
 

 

Klankbordgroep POH/PVK 
 
Wil je contact met de klankbordgroep POH/PVK (die 3 keer per jaar overleg heeft met de RCH) of wil je 

meepraten in het vooroverleg, meld je dan aan op infopohpvk. 

Daniëlle van Rooij, Dorien Roijers en Petra Dingemans 
 

 

 

Intervisie praktijkondersteuners 
 
 

 

Voor bemiddeling bij het vormen van nieuwe intervisiegroepjes of het uitbreiden van bestaande groepjes; stuur een  
e-mail naar: intervisie.pohpvk. 

 

Agenda RCH en SHK 
 
Op de website vindt u onder het kopje Agenda een overzicht van alle scholingen en bijeenkomsten van de Zorggroep en de 
Coöperatie Midden-Brabant. Graag uw aandacht voor: 

12-03-2020   Coaching bijeenkomsten Hartfalen voor POH 
17-03-2020   COPD Caspir M6 
23-03-2020   Coaching bijeenkomsten Hartfalen voor POH 
30-03-2020   Diabetesbijeenkomst GLP1 
07-04-2020   Workshop “ik ben VIPapp” en EVIE 
15-04-2020   COPD Caspir M6 
16-04-2020   DM Insulinetherapie in de huisartsenpraktijk M3 
 

Agenda Scholingen en bijeenkomsten in de regio 
10-03-2020   Alzheimer Nederland | Alzheimer Café Tilburg 
17-03-2020   Alzheimer Nederland | Alzheimer Café Oisterwijk-Moergestel 
18-03-2020   Alzheimer Nederland | Alzheimer Café Waalwijk 
17-03-2020   Zorgnetwerk | Casuïstiekbespreking Palliatieve zorg 
17-03-2020   PRORCH-Balans Tilburg | DCD Bijeenkomst 
 

Agenda-pagina Zorggroep RCH 
 
 
 
 
Scholingsagenda SHK  

  
 

 

Je ontvangt deze nieuwsbrief op het e-mailadres dat bij de Zorggroep bekend is. Via de link onderaan de nieuwsbrief kun je je indien gewenst afmelden voor 

deze nieuwsbrief. Eventuele vragen en opmerkingen naar aanleiding van de nieuwsbrief zijn welkom via het e-mailadres communicatie@rchmbr.nl. 

 

Afmelden | www.rchmbr.nl 
 

Zorggroep RCH Midden-Brabant  
Lage Witsiebaan 2a 

5042 DA Tilburg 
Telefoon (013) 594 81 24 
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