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DBC DM2
Huisartsenzorg

DBC COPD

DBC CVRM

Huisartsenzorg voor alle diabetes mellitus type 2, COPD dan wel CVRM
gerelateerde klachten en aandoeningen die zijn opgenomen in het
zorgprogramma.
Bij diabetes is dit inclusief insuline therapie en inclusief fundus.
Bij COPD is dit inclusief spirometrie en exacerbatie zorg. Het aantal
spirometrieën is vrij en is afhankelijk van het inzicht van de zorgverlener.
Bij CVRM is dit exclusief ECG, dit kan apart gedeclareerd worden.

POH-S +
gespecialiseerde
verpleegkundige
inzet

Zorgverlening door de POH-S / diabetesverpleegkundige werkzaam in de HA
praktijk voor alle diabetes mellitus type 2, COPD dan wel CVRM
gerelateerde klachten en aandoeningen die zijn opgenomen in het
zorgprogramma

Consultatie

Consultatie via het KIS van de kaderarts diabetes, COPD of hart &
vaatziekten / medisch specialist in het kader van diabetes mellitus type 2/
COPD/CVRM gerelateerde klachten en aandoeningen voor patiënten die zijn
opgenomen in het zorgprogramma

Stoppen met
Roken
(SMR)

SMR programma voor patiënten die zijn opgenomen in een eerstelijns DBC
DM/COPD/CVRM, met als hoofdbehandelaar de huisarts. Door Synchroon is
geen groepsinterventie SMR ingekocht.
Een praktijk kan zelf kiezen voor de best mogelijke SMR methode die bij
patiënt past. Binnen de DBC zijn geen extra vergoedingen mogelijk buiten de
tijd van de POH en of huisarts.
Synchroon adviseert een scholing in de Minimale Interventie Strategie
Stoppen met Roken in de Huisartsenpraktijk (H-MIS) door de POH.
Als praktijk dien je aan de gestelde eisen van de zorgverzekeraar te voldoen,
recente scholing en registratie in kwaliteitsregister
http://www.kwaliteitsregisterstopmetroken.nl/, om ook eventuele
medicatie voor te kunnen schrijven.

Diëtetiek

Alle diëtetiek, ongeacht de indicatie, voor patiënten die zijn opgenomen in
het betreffende zorgprogramma (CZ en verre zorgverzekeraars). Voor VGZ
patiënten geldt dat diëtetiek, niet gerelateerd aan de diabetes/COPD/CVRM,
apart gedeclareerd mag worden.

Comorbiditeit

Als een patiënt is opgenomen in de DBC DM2 en er sprake van comorbiditeit
van de verzekerde waardoor ook het zorgprogramma CVRM wordt
aangeboden, dan is het zorgprogramma DM2 preferent en kan de DBC
CVRM niet gedeclareerd worden. Beide DBC’s tegelijk declareren voor 1
patiënt kan dus niet!

24 uurs bloeddrukmeting is niet opgenomen in de DBC DM/COPD/CVRM en
24 uurs
bloeddrukmeting kan apart gedeclareerd worden.
½ uurs RR meting en thuisbloeddruk metingen zijn wel opgenomen in de
DBC en kunnen dus niet apart gedeclareerd worden.

Voetzorg

Voetzorg conform de
zorgmodule Preventie
Diabetische Voetulcera
2014
Voor VGZ
verzekerden geldt
dat het mogelijk is,
op indicatie, een
patiënt voor een
eenmalig
beweegadvies naar
een fysiotherapeut
te sturen. Het
protocol hiervoor
wordt momenteel
uitgewerkt

Beweegadvies

Materialen

Een teststrip voor het
bepalen van de
bloedglucose mag
gedeclareerd worden
ondanks het feit dat de
DM patiënt aangemeld is
voor de DBC DM.

