2h. Addendum
Zorgprogramma Fractuurpreventie – 2022
Overeenkomst PrimaCura Netwerkzorg - Huisarts
PrimaCura Netwerkzorg B.V. (“de zorggroep”) is met de Huisarts (“huisarts”) een overeenkomst voor
het zorgprogramma Fractuurpreventie 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 Fractuurpreventie.
b.
Zorgstandaard
De multidisciplinaire zorgverlening is gebaseerd op de volgende zorgstandaard(en):
- NHG standaard Fractuurpreventie (2012)
- CBO-richtlijn osteoporose en fractuurpreventie (2011)
c.
Omschrijving deelprestatie
In het kader van de multidisciplinaire zorgverlening verleent de huisarts de zorg die staat beschreven
op de instructiekaart Fractuurpreventie en registreert de huisarts in het HIS zoals aangegeven op de
instructiekaart Fractuurpreventie.
d.
Tarief
De praktijk ontvangt een jaarlijkse vergoeding voor uitvoering van het zorgprogramma: 6 uur per
normpraktijk tegen POH-tarief. Daarnaast ontvangt de praktijk per in het zorgprogramma opgenomen
en juist geregistreerde patiënt een flexibele beloning. De hoogte van deze beloning wordt in februari
2022 vastgesteld. De consulten worden door de praktijk op reguliere wijze gedeclareerd bij de
zorgverzekeraar.
Bovenstaande vergoeding worden betaald met inachtneming van de bepalingen in artikel 5 van de
Samenwerkingsovereenkomst.
e.
Aanvullende voorwaarden/ vereisten
In het kader van de multidisciplinaire zorgverlening gelden de navolgende aanvullende
voorwaarden/vereisten:

Samenwerking met ketenpartners
1.

E-consulten
Binnen het zorgprogramma zijn E-consulten mogelijk via een Digitaal Advies Consult.
Daarnaast is het mogelijk een E-consult te voeren met:
de reumatoloog/internist via consultosteoporose@etz.nl;
de osteoporoseverpleegkundige/reumaverpleegkundige via osteoporose@etz.nl
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2.

Aanbieders valpreventieprogramma’s
Het screenen op valrisico is een van de onderdelen van het zorgprogramma. Op de website
van PrimaCura (onder het zorgprogramma Fractuurpreventie - tools) staat een sociale kaart
valpreventie. Hierop staan aanbieders van valpreventieprogramma’s in de regio vermeld.

3.

Samenwerking met apothekers
Met de apothekers in de regio Midden-Brabant zijn de volgende afspraken gemaakt in het
kader van dit zorgprogramma:
- Apothekers zetten de osteoporosemedicatie in de herhaalservice en informeren de
huisartsen als een patiënt de osteoporosemedicatie niet ophaalt bij de apotheek.
- Apothekers stellen twee keer per jaar een overzicht op met alle patiënten die 5 jaar of
langer osteoporosemedicatie gebruiken. Mede op basis van deze signalen kan de
huisarts zorgen voor een herbeoordeling osteoporose.
Indien de praktijk deze informatie niet ontvangt van apothekers, gelieve hierom zelf te vragen
bij de betreffende apotheken.

Scholing
De verplichte scholing voor het zorgprogramma Fractuurpreventie voor de huisarts en
praktijkondersteuner is de basisscholing Fractuurpreventie. In verband met Covid-19 wordt deze
scholing niet fysiek maar online aangeboden. De basisscholing bestaat uit drie onderdelen:
1) On-demand webinar Fractuurpreventie (aparte versie voor huisartsen en praktijkondersteuners).
2) Maken van een post-toets (online).
3) Deelname aan een online vragenuurtje / casuïstiekbespreking.
De zorggroep biedt binnen groepspraktijken de mogelijkheid om met aandachtvelden te werken. Dit
betekent dat het is toegestaan deel te nemen aan het zorgprogramma Fractuurpreventie als tenminste
één huisarts en één praktijkondersteuner binnen een groepspraktijk de scholing Fractuurpreventie
volgen. Deelname aan het zorgprogramma Fractuurpreventie kan dan onder de voorwaarde dat deze
huisarts en praktijkondersteuner dan ook alle patiënten met Fractuurpreventie zien en continuïteit
binnen de praktijk is geborgd bij afwezigheid.
Prestatie-indicatoren
Er moet geregistreerd worden op:
• ICPC-code
• Deelname ketenzorg osteoporose fractuurpreventie
• Hoofdbehandelaar
• Therapietrouw
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