Addendum Zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2
Overeenkomst PrimaCura Netwerkzorg Midden-Brabant B.V. –
Medisch pedicure 2021
PrimaCura Netwerkzorg Midden-Brabant B.V. (“de zorggroep”) is met de Medisch Pedicure
(“pedicure”) een overeenkomst voor het zorgprogramma Diabetes Mellitus type 2 overeengekomen
met een looptijd van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.
a.
Chronische aandoening
Deze overeenkomst heeft betrekking op multidisciplinaire zorgverlening voor de aandoening Diabetes
Mellitus type 2 (DMt2).
b.
Zorgstandaard
De multidisciplinaire zorgverlening is gebaseerd op de volgende zorgstandaard(en):
NHG-standaard en de NDF-Zorgstandaard Diabetes
Transmurale Richtlijn Diabetes Mellitus type 2 (Diabetesprogramma Midden-Brabant)
Landelijke Transmurale Afspraken Diabetes Mellitus type 2
Het verwijsmodel diabetische voet en de zorgmodule preventie diabetische
voetulcera.
c.
Omschrijving deelprestatie
In het kader van de multidisciplinaire zorgverlening verleent de pedicure de zorg die staat beschreven
in het inhoudelijk zorgprogramma DMt2 2020 op de website.
d.
Tarief
Het tarief dat de pedicure voor de levering van de deelprestatie van de zorggroep ontvangt, bedraagt
€ XX,XX per uur exclusief BTW. Voor een huisbezoek wordt € XX,XX vergoed. Bovenstaand tarief wordt
betaald met inachtneming van de bepalingen in artikel 7 van de Samenwerkingsovereenkomst.
e.
Aanvullende voorwaarden/ vereisten
In het kader van de multidisciplinaire zorgverlening gelden de navolgende aanvullende
voorwaarden/vereisten:
In het zorgprogramma is enkel de medische voetzorg opgenomen, de cosmetische voetzorg valt geheel
buiten het zorgprogramma en dient bij de patiënt/zorgverzekeraar gedeclareerd te worden. De toeslag
voor een huisbezoek wordt enkel vergoed indien door de huisarts/praktijkondersteuner is bepaald dat
een huisbezoek medisch noodzakelijk is. Ten aanzien van de medische voetzorg en de declaraties bij
de zorggroep hiervoor geldt het volgende:
1) Zorgprofiel 1: deze voetzorg valt niet in het zorgprogramma. Declaraties voor deze
behandelingen gaan buiten de Zorggroep om.
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2) Zorgprofiel 2 tot en met 4: door de huisarts/POH wordt de patiënt via VIPLive verwezen naar
de podotherapeut voor het voetonderzoek en het vaststellen van het zorgprofiel en daarmee
het maximaal aantal behandelminuten:
Zorgprofiel 2: maximaal 180 minuten
Zorgprofiel 3: maximaal 240 minuten
Zorgprofiel 4: maximaal 300 minuten
Op basis van het diabetesvoetonderzoek bepaalt de podotherapeut of de voetbehandelingen bij
betreffende patiënt:
- allemaal worden uitgevoerd door medisch pedicure;
- om en om worden uitgevoerd door podotherapeut en medisch pedicure;
- allemaal door podotherapeut worden uitgevoerd.
De verwijzing van de podotherapeut naar de medisch pedicure loopt via VIPLive. Zoals gemeld in de
Samenwerkingsovereenkomst artikel 5 rapporteert de medisch pedicure de uitkomsten van haar
behandelingen en behandelminuten in VIPLive. Deze rapportage is de basis voor de uitbetalingen door
de Zorggroep.
Bovenstaande betekent dat de DM type 2-patiënt met SIMM 0 en SIMM 1 de voetzorg door de medisch
pedicure zelf moet betalen als deze niet is opgenomen in de aanvullende verzekering. Vanaf SIMM2,
Zorgprofiel 2 wordt de medische voetzorg door de medisch pedicure vergoed via het zorgprogramma.
De zorggroep sluit een contract met gekwalificeerde medisch pedicures. Er is een lijst van
gecontracteerde pedicures beschikbaar op de website.
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