FORMAT IMPLEMENTATIEPLAN STAP 1 EN STAP 2 ZORGPRESTATIES HUISARTSENPRAKTIJK
Uitgangspunten:


Het regioteam informeert de huisarts over de nieuwe zorgprestatie m.b.v. het implementatieplan,



Het implementatieplan betreft stap 1 en stap 2 verrichtingen (zie ook het stepped care schema);



Voor stap 1 en stap 2 verrichtingen kan de huisarts een patient verwijzen naar een collega, die zich daarvoor
open stelt;



Om het tarief voor een stap 2 verrichting te kunnen declareren moet de huisarts geschoold zijn én zijn praktijk
open stellen voor patiënten van collega’s;



Het tarief voor stap 1 en stap 2 verrichtingen is vastgesteld voorafgaand aan de implementatie;



Met deze informatie kan iedere huisarts in Friesland de prestatie in de eigen praktijk implementeren;



De informatie wordt verzonden én is beschikbaar via www.doktersdiensten.nl o.v.v. substitutie;



Stap 3 verrichtingen kennen een eigen bekostigingsstructuur en heeft een eigen implementatieplan (wordt
regionaal ontwikkeld).

Het regioteam informeert de huisartsen over de zorgprestatie en maakt daarbij gebruik van de provinciale formats.
Indien gewenst past het regioteam deze aan op basis van de lokale situatie.
ACTIE
1.

Begeleidende brief Substitutie huisartsen per regio

2.

Zorgprestatie (evt. inclusief deelprotocollen)
o
Bij vragen verwijzen naar de regiodokter van de regio

3.

Informatie over verwijzen:
o
Intercollegiaal verwijsbericht huisartsen
o
Patiëntenbericht bij onderling verwijzen
o
Regio Heerenveen: informatie over pilot Verwijslijn
o
Overige regio’s: verwijsbrief + retourbericht via edifact
o
Informatiefolder ‘In de huisartsenpraktijk waar het kan, in het ziekenhuis waar dat moet’

4.

Een overzicht van het beschikbare scholingsaanbod:
o
Datum en tijdstip
o
Locatie

5.

Algemeen kwaliteitskader Stap 1 en Stap 2 verrichtingen

DOOR

Het regioteam informeert de 2e lijn uit de eigen regio over de zorgprestatie en maakt daarbij gebruik van de provinciale
formats.
ACTIE

DOOR

1.

Begeleidende brief Substitutie specialisten:
o
De brief voor de specialisten wordt bij voorkeur mondeling toegelicht door het regioteam

2.

Ziekenhuis (directie + medische staf) worden geïnformeerd door één van de specialisten uit de
regiocommissie

Het regioteam maakt een regionaal overzicht van huisartsen die Stap 2 verrichtingen doen of willen doen maar daar
scholing voor nodig hebben.
Het regioteam maakt daarbij gebruik van het provinciale format.
Verrichting
-

Huisarts

Hagro/HAS

Scholing

Huisarts

Hagro/HAS

Scholing

Excisie grote naevus/multiple naevi
Excisie groot lipoom: < 5 cm, losliggend (romp, niet nek)
Excisie één of enkele actinische keratosen
Medische behandeling multipele condylomata acuminata

Verrichting
Pijn rond elleboog
- Tenniselleboog
- Golferselleboog
Pijn rond pols/hand
- CTS
- Morbus Quervain
- CMC artrose
Pijn rond heup
- Adductoren tendinopathie
Pijn rond knie
- Tractus ilio-tibialis frictie syndroom
- Jumpers knee
Pijn in voet
- Artrose in het basisgewricht van grote teen
Pijn in enkel
- Mortonse neuralgie

Het substitutiebureau informeert DFZ over:
ACTIE

DOOR

1.

Begeleidende brieven Substitutie aan:
o
Huisartsen
o
Specialisten

2.

Zorgprestatie

3.

Overzicht van huisartsen die Stap 2 verrichtingen doen (ingedeeld naar regio’s)

4.

Algemeen kwaliteitskader Stap 1 en Stap 2 verrichtingen

Het substitutiebureau coördineert de provinciale informatieverstrekking:
ACTIE

DOOR

1.

Bewaking voortgang van de informatieverstrekking aan de huisartsen

2.

Bewaking voortgang van het regionaal overzicht van huisartsen die Stap 2 verrichtingen doen

3.

Bewaking voortgang van de informatieverstrekking 2 lijn

4.

Bewaking informatieverstrekking via Nieuwsbrief Huisartsenzorg DFZ

5.

Plaatsing verstrekte informatie op website en onderhoud van actualiteit informatie

6.

Scholing:
o
Overzicht van het beschikbare provinciale scholingsaanbod
o
Gewenst scholingsaanbod stap 2 verrichtingen van huisartsen
o
Plaatsing verstrekte informatie op website en onderhoud van actualiteit informatie

7.

Overzicht van Hagro vertegenwoordigers en/of praktijkmanagers per regio

6.

Ontwikkeling van een provinciaal plan voor monitoring.
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