Nieuwsbrief April 2020
Nieuws vanuit het bestuur
Om iedereen goed op de hoogte te blijven houden en belangrijke links,
documenten en andere nieuwsberichten goed vindbaar te maken, is er op de
CHAGZ-website een “coronapagina” toegevoegd waar deze dingen kunnen
worden gevonden: https://www.chagz.nl/coronavirus/
Het LSP is zeker in deze tijd erg belangrijk. Indien praktijken hier hulp bij nodig
hebben, kunnen zij Joost van Raalte hiervoor benaderen:
joostvanraalte@gmail.com
Per 2022 wordt ketenzorg vervangen door de Chronische Zorgmodule. Het
idee hierachter is minder versplintering van zorg en zorg die meer op de
persoon is gericht. De werkgroep Chronische Zorg is bezig met een voorstel
om de eerste stappen naar deze werkwijze mogelijk te maken in de praktijk.
Antwoord op de reacties over GEZ2.0 die tijdens de GEZ-middag van 27
februari 2020 zijn gegeven en een voorstel voor GEZ2.0 zal volgende week
naar alle leden worden toegestuurd.
De CHAGZ kan praktijken ondersteunen bij het opzetten van beeldbellen.
Praktijken kunnen zich hiervoor aanmelden bij Eliza: e.rikkelman@chagz.nl

Handige links en telefoonnummers
Voor testen patiënt thuis i.v.m. thuiszorg bel GGD tijdens kantooruren: 0205555293, buiten kantooruren 020-5555105
Zittend vervoer voor patiënt met corona of verdacht voor corona bel: 0206764141
Indien isolatie nodig bij dakloze bel: 020-8008999

Aanmeldpunt verpleeghuis voor als het thuis niet meer gaat bel: 020-2628112
Testen medewerker praktijk mail naar corona@rohamsterdam.nl
Witte jas nodig mail naar: labjassen@gmail.com
Specifieke corona ondersteuning GGZ: https://psyhag.nl/corona-informatieover-psychische-effecten/
Nieuwsbrief met veel informatie over het coronavirus voor internationals:
https://h4i.nl/2020/04/02/newsletter-covid-19/

Akkoord over financiële steun voor huisartsen
1. Het intensieve zorgtarief mag worden gedeclareerd voor visites aan patiënten
die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Wijziging met terugwerkende
kracht tot 1 maart jl..
2. De verzekeraars hebben toegezegd een extra module in te regelen waarmee
alle huisartsenpraktijken eenmalig €10 per patiënt in rekening kunnen
brengen, dat kan per medio april.
3. Tijdelijk opschorten van de contractuele voorwaarden voor declaratie van
moduletarieven en ketenzorgtarieven
4. Praktijken die ondanks bovenstaande maatregelen in de financiële problemen
komen, kunnen zich melden bij de preferente zorgverzekeraar.

Leidraad thuisbehandeling oudere patiënt vs. verwijzen naar
het ziekenhuis
Huisartsen hebben nu meer dan ooit handvatten nodig ommet depatiëntte beslissen
over demeest passendezorg.De leidraad is niet gebaseerd op leeftijdscategorie maar
op de ‘Clinical Frailty Scale’. Ook staat er een behandelplan in voor thuis. Zie voor de
volledige leidraad:
https://www.nhg.org/sites/default/files/content/nhg_org/uploads/20200327_fms_leidra
ad_triage_thuisbehandeling_verwijzen_oudere_verdenking_covid19.pdf

Actueel
Voor informatie over het coronavirus verwijzen we je naar onderstaande websites:
Veel gestelde vragen en antwoorden
op https://www.nhg.org/coronavirus/overige-vragen
Kaderhuisartsen spoedzorg http://www.spoedhag.nl/covid-19-informatie
Berichtgeving aan huisartsen wordt zoals gebruikelijk ook geplaatst op de

website van de GGD https://www.ggd.amsterdam.nl/informatie/
LHV website https://www.lhv.nl/actueel/nieuws/coronavirus-263-alle-informatievoor-huisartsen-op-een-rij
RIVM https://www.rivm.nl/nieuws/actuele-informatie-over-coronavirus
Patiënten informatie voor op de website https://www.thuisarts.nl/nieuwcoronavirus

Voor suggesties, ideeën en vragen

Samen maken we het
verschil!

kan je een mail sturen naar:

cvreugdenhil@huisartsenlutmastraat
.nl
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