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RCH | Communicatie | Zorggroep RCH Midden-Brabant

Van: RCH | Communicatie | Zorggroep RCH Midden-Brabant
Verzonden: donderdag 15 november 2018 13:27
Aan: RCH | Communicatie
Onderwerp: RCH | Huisartsenzorg voor patiënten met een Wlz indicatie verblijf met behandeling

Urgentie: Hoog

Beste huisarts, 
 
In juli 2018 heeft u een mail ontvangen namens de LHV, RCH en SHMB over de overeenkomst van Amarant voor 
patiënten met een Wlz indicatie verblijf met behandeling. 
Daarnaast heeft de SHMB u gevraagd aan te leveren hoeveel WLZ cliënten in uw praktijk geregistreerd zijn. Van Amarant 
hebben de praktijken die dit aangaat een lijst met namen ontvangen, van andere organisaties echter niet.  
Inmiddels is deze zaak tijdens de ALV van de RCH en in de HR van de SHMB besproken. 
 
Ook hebben de RCH en SHMB gesprekken gevoerd met Amarant. De uitkomst hiervan is dat er drie contracten worden 
opgesteld voor huisartsenzorg te weten: 

 1 contract voor de spoedzorg die wordt geboden op de huisartsenpost aan cliënten die bij aangesloten huisartsen zijn 
geregistreerd als patiënt. 

 1 contract voor de zorg in chronische zorgprogramma’s van de RCH. 

 1 contract voor de eerstelijns huisartsenzorg. Het contract dat u reeds van Amarant heeft ontvangen, wordt 
aangepast in relatie tot het contract voor de spoedzorg en chronische zorg. 

Mocht u het contract met Amarant al hebben getekend, dan kan dit gewoon door blijven lopen. Voor RCH en SHMB is er 
geen bezwaar meer dat u, een door Amarant voorgelegde overeenkomst tekent. 
De SHMB en RCH gaan, met alle organisaties waarvan de declaraties de laatste maanden zijn afgewezen, contracten 
sluiten. 
 
Declareren eerstelijns huisartsenzorg voor patiënten met een Wlz indicatie met verblijf vanaf 2018 
Vanuit Amarant heeft u in mei een brief ontvangen met de namen van de cliënten van Amarant waarvoor u de zorg bij 
Amarant kunt declareren. Hierbij was ook een tarievenlijst toegevoegd. 
Deze patiënten moeten nu nog veelal handmatig worden gedeclareerd, omdat het nog niet in alle HIS-en is ingeregeld. 
Wij zijn hierover in gesprek met de HIS-en om jullie te kunnen informeren over een duidelijk werkwijze. 
Indien u dit al wel heeft ingeregeld, kunt u dit melden Marrit van der Plas (marrit.van.der.plas@rchmbr.nl) 
 
Controle eerstelijns huisartsenzorg voor patiënten met een Wlz indicatie met verblijf 2016 t/m 2018 
Wij hebben vernomen dat CZ een controle heeft uitgevoerd op de huisartsenkosten voor patiënten met een Wlz indicatie 
verblijf met behandeling, over de periode 2016 t/m 2018. 
Om de administratieve lasten te beperken zijn in de controle alleen de inschrijftarieven en modules meegenomen en niet 
de consulten, visites en overige verrichtingen. 
Wij hebben met Amarant de afspraak gemaakt dat deze kosten, voor deze patiënten, over de jaren 2016, 2017 en 2018 
bij hen kunnen worden gedeclareerd. 
Mocht u soortgelijke declaraties over 2016, 2017, 2018 ontvangen voor andere Wlz – instellingen, neem dan even contact 
op met Marrit van der Plas (marrit.van.der.plas@rchmbr.nl)  
 
Tot slot 
De LHV heeft een leidraad ontwikkeld over medische zorg in kleinschalige woonzorginstellingen. Deze leidraad 
ondersteunt huisartsen in de keuze en onder welke voorwaarden zij deze zorg leveren. 
https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/nieuwe-leidraad-medische-zorg-kleinschalige-woonzorginstellingen 
 
Wij begrijpen dat dit een lastig onderwerp is. Wij zullen daar waar mogelijk ondersteuning bieden en jullie informeren over 
de voortgang. 
Wij realiseren ons dat u informatie ontvangt die mogelijk niet relevant is in uw situatie en vragen hiervoor uw begrip. 
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Namens, SHMB, RCH en LHV, 
Met vriendelijke groet, 
 
Marrit van der Plas,  
Manager Zorg Beleid & Innovatie 
 

  

Zorggroep RCH Midden-Brabant B.V. 
Lage Witsiebaan 2a, 5042 DA Tilburg 
Postbus 1313, 5004 BH Tilburg  
T:   013 – 594 81 73  
M:  06 – 52090219   
E:   marrit.van.der.plas@rchmbr.nl   

KvK: 17282852 
Bank: NL20RABO0116412984 
www.rchmbr.nl 

werkdagen: maandagochtend, dinsdag, donderdag en vrijdag 

 Please consider the environment before printing this email 

 
Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan persoonlijke en vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent of 
niet gerechtigd bent tot kennisneming van de inhoud van dit bericht, is het openbaar maken, vermenigvuldigen, verspreiden en/of verstrekken van deze 
informatie aan derden niet toegestaan.  Indien u dit bericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u vriendelijk het direct te vernietigen en de 
afzender te informeren. Twijfelt u over de juistheid of volledigheid van dit bericht? Neem dan contact op met de afzender.  

 


