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Voor de samenwerking binnen de chronische eerstelijnszorg hebben voor 2017 34 podotherapeuten,
en 38 vrijgevestigde diëtisten een overeenkomst met Synchroon getekend. Enkele diëtisten en
podotherapeuten waarmee Synchroon een contract heeft werken op meerdere locaties. Met
Bernhoven Diagnostisch Centrum heeft Synchroon een overeenkomst voor het uitvoeren van de
fundusscreening bij diabetes type 2 patiënten vanuit de eerstelijns DBC van Synchroon.
Voor de chronische zorg waarvoor Synchroon een contract heeft, zijn Regionale Transmurale
Afspraken geformuleerd in samenspraak met de vakgroepen van internisten, oogartsen, longartsen,
cardiologen en neurologen van ziekenhuis Bernhoven en de apothekers verenigd in BrabantFarma.
Voor de uitvoering van de 3+ GGZ regeling heeft Synchroon in 2016 een overeenkomst met 102
huisartsen en 46 eerstelijns consultatie verleners. Daarnaast is met GGZ Oost Brabant, Indigo en
Novadic Kentron een overeenkomst afgesloten voor consultatie.

1. Procedure contractering:
Contractaanvragen van nieuwe ketenpartners:
• Contractaanvragen door ketenpartners voor het lopende jaar worden tussentijds beoordeeld
door het bestuur van Synchroon op basis van onderstaande beschreven kwaliteitseisen.
• Contractaanvragen door ketenpartner voor het aankomende jaar kunnen ingediend worden
bij de administratie van Zorggroep Synchroon op e-mailadres: info@synchroon.info.
Contractaanvragen dienen uiterlijk vóór 1 oktober van het lopende jaar ingediend te zijn. De
contractaanvragen worden verzameld door de administratie (Marjan Luiken). De
contractaanvragen zullen gedurende kwartaal 4 getoetst worden door het bestuur van
Zorggroep Synchroon op basis van onderstaande kwaliteitseisen.
• Ketenpartners krijgen een gemotiveerde reactie per brief of email indien een
contractaanvraag niet gehonoreerd wordt.
• Bij een nieuwe contractaanvraag wordt gekeken naar de productie diëtetiek, podotherapie of
consultatie GGZ in de plaats van aanvraag. Indien er voldoende partners zijn om de huidige
productie te draaien wordt er geen nieuw contract aangeboden. Er dient wel voldoende
keuzevrijheid voor de patiënt te zijn, dus Synchroon heeft minimaal twee partijen in de
omgeving gecontracteerd.
Verlenging van contracten bestaande ketenpartners:
• Bestaande ketenpartners worden in kwartaal 4 van het lopende jaar getoetst ten aanzien van
onderstaande kwaliteitseisen. Deze toetsing kan twee uitkomsten hebben:
1.) Ketenpartner voldoet aan de kwaliteitseisen en krijgt een contractvoorstel voor het
aankomende jaar.
2.) Ketenpartner voldoet niet aan de gestelde kwaliteitseisen. Ketenpartner krijgt een brief
van Zorggroep Synchroon met de mededeling dat Zorggroep Synchroon voornemens is
het contract niet te verlengen. Hierna krijgt de ketenpartner de mogelijkheid om alsnog
voor contractverlenging in aanmerking te komen door een gemotiveerd verzoek tot
verlening op te sturen naar Zorggroep Synchroon. Het bestuur van Zorggroep Synchroon
toetst het gemotiveerde verzoek en beslist vervolgens of de ketenpartner alsnog in

aanmerking komt voor contractverlenging. Ketenpartner wordt per brief of email ingelicht
over de uitkomst van het besluit. Dit besluit staat vast en hierover kan niet meer
gecorrespondeerd worden.
2. Kwaliteitseisen ketenpartners
Op de volgende gebieden zijn er kwaliteitseisen opgesteld door Zorggroep Synchroon voor
contractering ketenpartners:
-

Toelatingsvoorwaarden *
Zorgverlening *
Aanvullende activiteiten *

* De volledige kwaliteitseisen zijn terug te lezen in de contracten ‘Overeenkomst Synchroon –
<naam ketenpartner> in chronische eerstelijnszorg, versie <jaartal>.
Er worden aan ketenpartners aanvullende kwaliteitseisen gesteld. Dit wordt gedaan ter
verbetering van de doelmatigheid en de kwaliteit van de chronische eerstelijnszorg. Hiertoe zijn,
in samenspraak met de woordvoerders van de ketenpartners, extra kwaliteitseisen
geformuleerd, namelijk:
-

Behandeling van een minimaal aantal patiënten per jaar om bekwaam te blijven in het
leveren van kwalitatief goede chronische eerstelijnszorg.
Lidmaatschap van het samenwerkingsverband Diëtisten in Samenwerking (DiS) in het geval
dat de ketenpartner een diëtist is.
Verplicht om te werken in het KIS.

Er wordt rekening gehouden met regionale spreiding en keuzevrijheid voor de patiënt.
Specifieke kwaliteiten en/of opleidingen.

