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Beste huisarts,
We hebben inmiddels weer meer informatie over de samenloop Wlz – huisartsenzorg.
Klik hier voor informatie over het declareren per Wlz–organisatie.
Vragen of aanvullingen ontvang ik graag om het overzicht compleet te maken.
Registratie in het HIS
Voor de registratie en declaratie van Wlz patiënten in het HIS zou het goed zijn als huisartsen op de hoogte zijn van een
Wlz-indicatie bij hun patiënten. Zodoende kunnen facturen direct aan de instelling verstuurd worden.
In verband met declaraties zou dit ook zichtbaar moeten zijn voor anw–zorg en chronische zorgprogramma’s. Vanuit de
RCH hebben we hierover contact met de verschillende HIS-en.
Indien hiervoor al een handleiding beschikbaar is, zouden wij het fijn vinden om deze te ontvangen. We kunnen dit delen
met je collega’s en wellicht kan dit ook gebruikt worden voor de declaraties van de huisartsenpost en de RCH.
Correcties vanaf 2016
Zoals velen hebben gemerkt heeft CZ de inschrijftarieven voor de Wlz–patiënten gecorrigeerd vanaf 2016.
Hierover is ook contact geweest met VGZ. De verwachting is niet dat VGZ deze correctie vanaf 2016 gaat uitvoeren,
maar dit is nog niet definitief bevestigd.
Zodra we hier meer informatie over hebben, wordt je hierover geïnformeerd.
Declaratie zorgprogramma’s
Indien wij vanuit de zorgverzekeraar een afwijzing of correctie achteraf ontvangen voor patiënten die deelnemen aan een
zorgprogramma, gaan wij in overleg met de betreffende organisatie en huisarts voor een passende oplossing.
Op onze website is meer informatie te vinden.
Met vriendelijke groet,
Marrit van der Plas,
Manager Zorg Beleid & Innovatie
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 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.
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