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Beste collegae,
Synchroon heeft voor consultatieve raadpleging binnen de Eerstelijns Basis GGZ overeenkomsten
gesloten met in de regio werkzame GGZ professionals. Consultatie kan gegeven worden door GZpsycholoog (GZP), Eerstelijns psycholoog (ELP), Psychotherapeut, Psychiater, Verslavingsarts en
Klinisch geriater. In de overeenkomsten die zijn afgesloten voor consultatieve raadpleging zijn
afspraken gemaakt over face to face consulten en e-consulten.
Casuïstiekbespreking
Consultatieve raadpleging kan ook uit deskundigheidsbevordering bestaan. Deze
deskundigheidsbevordering dient verzorgd te worden door een specialist en aan de hand van
casuïstiek uitgevoerd te worden.
De hiervoor genoemde casuïstiekbespreking kan bekostigd worden uit de 3+ regeling van de GGZ
module. Het advies is om deze bespreking met een aantal huisartsen en POH-GGZ van de HAgro
te houden.
U kunt hiervoor samen met uw HAgro afspraken maken met een medisch specialist. Per
bijeenkomst van 2 uur wordt aan de medisch specialist een tarief van € 250,- (all in tarief) geboden.
Routing
1. U maakt binnen uw HAgro afspraken wie dit gaat organiseren (bij voorkeur de Key-POHGGZ) en kunt daarbij ondersteuning vragen aan de projectleider GGZ van Synchroon,
Anja Clement (anja@ackwadraat.nl)
2. De gemaakte afspraken met een specialist en uw HAgro worden vastgelegd en
doorgegeven aan Anja Clement. Daarbij is van belang om de frequentie van de
bijeenkomsten en de naam van de medisch specialist door te geven. (maximaal 4x per
jaar)
3. Na een afgeronde casuïstiekbespreking wordt het declaratieformulier ‘Declaratieformulier
casuïstiekbespreking Basis GGZ’ ingevuld, klik op onderstaande link voor het formulier:
http://www.synchroon.info/formulieren/declaratieformulier_casuistiekbespreking_basis_ggz/

Synchroon zorgt vervolgens voor de betaling van de specialist.
Wij vertrouwen erop u van dienst te zijn met bijgaande informatie.
Mochten er naar aanleiding van deze brief nog vragen zijn neem dan contact met Anja Clement op.
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