2g. Addendum
Zorgprogramma Hartfalen – 2022
Overeenkomst PrimaCura Netwerkzorg Midden-Brabant B.V. - Huisarts
PrimaCura Netwerkzorg Midden-Brabant B.V. (“de zorggroep”) is met de Huisarts (“huisarts”) een
overeenkomst voor het zorgprogramma Hartfalen overeengekomen met een looptijd van
1 januari 2022 tot en met 31 december 2022.
a.
Chronische aandoening
Deze overeenkomst heeft betrekking op multidisciplinaire zorgverlening voor de ziektebeelden
passend bij Hartfalen.
b.
Zorgstandaard
De multidisciplinaire zorgverlening is gebaseerd op de volgende zorgstandaarden:
- NHG standaard Hartfalen (mei 2021)
- ESC guideline acute en chronic heart failure (2016)
- http://www.pallialine.nl/hartfalen
c.
Omschrijving deelprestatie
In het kader van de multidisciplinaire zorgverlening verleent de huisarts de zorg die staat beschreven
in de samenvattingskaart chronisch hartfalen.
d.
Tarief
In deze overeenkomst is het tarief voor het 1e kwartaal 2022 opgenomen. De tarieven voor het 2e
tot en met het 4e kwartaal volgen in een apart addendum.
Bovenstaande tarieven worden betaald met inachtneming van de bepalingen in artikel 5 van de
Samenwerkingsovereenkomst.
e.
Verwijzen
Praktijken verwijzen alleen via VIPLive naar de ketenpartners in de 1e lijn.
f.
Aanvullende voorwaarden/ vereisten
In het kader van de multidisciplinaire zorgverlening gelden de navolgende aanvullende
voorwaarden/vereisten:

Samenwerking met ketenpartners
1.

Diëtisten
De zorggroep contracteert diëtisten voor de behandeling van Hartfalen-patiënten in het
zorgprogramma Hartfalen.
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2.

E-consulten
Binnen het zorgprogramma Hartfalen zijn de volgende E-consulten beschikbaar via VIPLive:
- E-consult kaderarts hartfalen: L. Tromp
- E-consult met de cardiologen
- Consult via beveiligde mail met hartfalenverpleegkundigen: hartfalenpoli@etz.nl

Scholing
De verplichte scholing voor het zorgprogramma Hartfalen voor de huisarts en praktijkondersteuner is
de scholing Hartfalen.
De zorggroep biedt binnen groepspraktijken de mogelijkheid om met aandachtvelden te werken. Dit
betekent dat het is toegestaan deel te nemen aan het zorgprogramma als ten minste één huisarts en
één praktijkondersteuner binnen een groepspraktijk zich richt op één van de zorgprogramma’s. Het is
dan mogelijk dat alleen deze huisarts en praktijkondersteuner de verplichte scholingen voor dat
zorgprogramma volgt. Dit kan onder de voorwaarde dat deze huisarts/praktijkondersteuner dan ook
alle patiënten in dat zorgprogramma ziet en continuïteit binnen de praktijk is geborgd bij
afwezigheid.
Prestatie-indicatoren
In het HIS moet minimaal geregistreerd worden op:
ICPC: K77 (systolisch of diastolisch toevoegen)
Hoofdbehandelaar hartfalen
Deelname ketenzorg hartfalen
Medisch inhoudelijke extracties als bloeddruk, gewicht, NYHA classificatie, lab en medicatie
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