Betreft : Substitutie zorgprestatie `Plaatsen IUD`
Datum : 4 juni 2015

Geachte collegae,
Zoals u wellicht zult weten is er sinds een jaar een provinciaal initiatief ontstaan om substitutie van zorg, dus
e
e
het verplaatsen van zorg van de 2 naar de 1 lijn te faciliteren en te stimuleren.
Op macroniveau wordt substitutie gezien als een instrument om de totale zorgkosten te verminderen door
verschuiving van zorg van de tweede naar de eerste lijn.
Substitutie moet zorgvuldig gebeuren. Daarom hebben De Friesland Zorgverzekeraar (DFZ) en de Friese
Huisartsen Vereniging (FHV) één projectplan voor geheel Friesland opgesteld. Dit plan vindt u in de map
“Projectdocumenten” op www.doktersdiensten.nl/substitutie. Het project wordt uitgevoerd door
Dokterszorg Friesland BV Holding en is ondergebracht bij de Doktersdiensten Friesland BV. Er is een
projectorganisatie ingericht met een coördinatiecommissie een projectbureau, regiodokters en werkgroepen.
De coördinatiecommissie wordt, naast de verzekeraar, gevormd door één huisarts per regio en één specialist
per ziekenhuis. Zo wordt substitutie een gezamenlijk initiatief van huisartsen en specialisten. Per regio worden
verschillende onderwerpen door werkgroepen uitgewerkt tot een te substitueren zorgprestatie. In een
werkgroep zit o.a. één vakspecialist, zodat de tweede lijn vertegenwoordigd is. De zorgprestaties worden na
goedkeuring door alle partijen uitgerold over alle regio’s van Friesland.
In regio Sneek is de zorgprestatie ‘Plaatsen IUD’ ontwikkeld door een werkgroep van huisartsen en een
gynaecologe. De zorgprestatie geldt voor heel Friesland en bestaat uit een stroomdiagram en een aanvullend
schrijven.
De zorgverzekeraar heeft inmiddels een tarief voor de beloning in Segment 3 vastgesteld.
Dit tarief is te declareren via code 30160 en valt uiteen in twee aan elkaar gekoppelde tarieven:
een dubbelconsult à € 18,08 en een beloning in S3 à € 42,50. Daarnaast is er een vergoeding verdisconteerd in
het inschrijftarief à € 0,16 per ingeschrevene.
De bedoeling is dat zeker 85% van de IUD’s wegens anticonceptie in de eerste lijn worden geplaatst. Binnen
het project is ervoor gezorgd dat de eerste lijn maximaal is toegerust om deze verrichting op kwalitatief hoog
niveau uit te voeren. We hopen en verwachten dat het in de toekomst de gewoonte zal zijn om vanuit de
tweede lijn terug te verwijzen naar de huisarts voor deze verrichting. De gynaecologen in uw regio zijn
geïnformeerd over deze zorgprestatie en de implementatie daarvan in de huisartsenpraktijk.
Monitoring van de zorgprestatie vindt plaats door de regiodokter en projectleiding in samenspraak met DFZ.
Positieve bijwerking van het uitwerken van de zorgprestatie is dat consensus bereikt is over hoe we omgaan
met het risico van de aanwezigheid van een SOA alvorens het IUD te plaatsen.

Bijgaand ontvangt u de volgende informatie:





Bijlage 1: De zorgprestatie ‘Plaatsen IUD’,
Bijlage 2: Een overzicht van de huisartsenpraktijken in uw hagro die IUD’s plaatsen. Indien u niet zelf
(alle) IUD’s plaatst kunt u naar één van uw collega’s verwijzen. Totdat de digitale manier van
verwijzen beschikbaar is, kunt u op de gebruikelijke wijze binnen uw hagro verwijzen;
Bijlage 3: Een handleiding voor het declareren van deze zorgprestatie.\

De scholing IUD wordt in het najaar aangeboden via www.doktersacademie.nl. Zodra de data bekend zijn
worden deze opgenomen in het jaaroverzicht. Alle overige informatie wordt gepubliceerd op de
scholingspagina. Een uitnodiging wordt ca. 6 weken voorafgaand aan de eerste scholing datum verzonden via
de e-mail.
Met deze informatie hopen wij dat u voldoende toegerust bent om de zorgprestatie ‘Plaatsen IUD’ te
implementeren in uw huisartsenpraktijk. Mocht u toch informatie missen of vragen hebben dan kunt u contact
opnemen met uw regiodokter. De informatie is ook te vinden op www.doktersdiensten.nl/substitutie
(map “Zorgprestaties”).
Hartelijk dank voor uw medewerking,
namens het projectbureau Substitutie
Gineke Kingma (regiodokter en werkgroep IUD), Karin Groeneveld en Eveline Nieuwland (projectleiding)

substitutie@doktersdiensten.nl
www.doktersdiensten.nl/substitutie

