Huisartsencoöperatie West-Brabant, ontzorgt en verbindt de eerste lijn!

Overzicht diensten
en faciliteiten

Het bureau van HCWB faciliteert en ondersteunt de aangesloten huisartsenpraktijken met:
✓ Onderhandelen met zorgverzekeraars, ketenpartners en leveranciers m.b.t contract en tarief
✓ Verwerken van declaraties van aangesloten huisartsen (praktijken)
✓ Faciliteren bij zorgprogramma’s
✓ Organiseren van (na)scholingen
✓ Informeren van de huisarts over de (landelijke) ontwikkelingen van de eerstelijns gezondheidszorg.
✓ Opzetten en implementeren van regionale projecten in samenwerking met de zorgaanbieders binnen WestWest en het CIC.

Collectieve verzekering

ICT- ondersteuning

Praktijkmanagement

Korting op uw verzekeringskosten
door het afsluiten van collectieve
verzekeringen.

•
•
•
•
•

Ondersteuning bij de bedrijfsvoering van uw
praktijk op het gebied van HR, Arbo &
Milieu, kwaliteit en ICT.

GGZ in en vanuit de Regio
Consultatie eHealth en triage (CET) in
samenwerking met Praktijksteun en
regionale GGZ aanbieders.

Basis op orde plan (ICT-scan kosteloos)
Advies hardware/software
Collectieve korting wachtkamerschermen
EHealth
Ondersteuning gebruik VIPLive.

Meekijkconsult

Henry Schein Medical

Samenwerking met het Bravis ziekenhuis om onnodige
(dure) verwijzingen te voorkomen door het digitaal mee
laten kijken van een medisch specialist.

Collectiviteitskorting bij bestellingen en
bij controle van praktijkapparatuur.

Ondersteuning starten/stoppen praktijk

HCWB zorgprogramma’s
HCWB biedt de zorgprogramma’s DM,
CVRM, Longen (Astma en COPD),
Ouderenzorg, Hartfalen, SMR en GLI.
Verder wordt de samenwerking versterkt
op het gebied van spoedzorg sociaal
domein (ZoomIn, Welzijn op Recept) van
de gemeenten.

Blijven leveren van gewenste zorgkwaliteit en
huisartsenzorg voldoende beschikbaar houden voor de
bewoners. Dit doen we door:
• Vestigingsklimaat te verbeteren
• Meet & Greet tussen waarnemende huisartsen en
praktijk houdende huisartsen
• Aansluiting vinden bij opleiding Huisartsengeneeskunde
• Begeleiding bij opvolging zoeken als een huisarts stopt
• Ondersteuning in bedrijfsvoering en digitalisering

Regioprestatie en praktijkscan
Financiering als een huisarts zich inzet voor
bepaalde activiteiten t.b.v. de regio. HCWB
biedt Praktijkscan kosteloos aan.

Scholing/training
• Kennis delen in commissies
• Gebruik maken van scholingen HCWB
(scholing.hcwb.nl)
• Scholing/intervisie voor alle
praktijkmedewerkers.

Spoedzorg
In samenwerking met huisartsenpost en
ziekenhuis de dienstbelasting verlagen door
o.a. inzet functiedifferentiatie.
© 2021 Huisartsencoöperatie West-Brabant

Checklist dienstverlening
Soort dienstverlening

Voorwaarden

Collectieve verzekering

Korting bij afname via Zorggroep West-Brabant (onderdeel van Huisartsencoöperatie West-Brabant)

GGZ in en vanuit de regio

Zie voor randvoorwaarden: Randvoorwaarden deelname GGZ in en vanuit de Regio

Henry Schein Medical

Korting bij afname via Zorggroep West-Brabant (onderdeel van Huisartsencoöperatie West-Brabant)

ICT ondersteuning

Voorwaarden zijn op te vragen via r.verhoog@hcwb.nl

HCWB zorgprogramma’s* (DM,

Zie Algemene Voorwaarden Ketenpartners: https://www.hcwb.nl/app/uploads/2020/12/Alg-Vwd-Ketenpartners-ZGWB-2021-2.pdf

Deelname ja/nee

CVRM, Longen (Astma en COPD),
Ouderenzorg, Hartfalen, SMR en GLI)

Meekijkconsult

Zie voor voorwaarden: https://www.hcwb.nl/meekijkconsult/

Praktijkmanagement

Contract van praktijkmanagement loopt rechtstreeks via HCWB en zorgverzekeraar. Afhankelijk van het patiëntenaantal in de praktijk worden
uren toegekend. CZ: 5,5 uur per normpraktijk en VGZ: 4,5 uur per normpraktijk.

Ondersteuning starten/stoppen
praktijk

Voorwaarden zijn in ontwikkeling.

Regioprestatie

De huisarts neemt per jaar actief deel aan regio gerichte bijeenkomsten/projecten/scholingen (minimaal 2 verschillende) omtrent de
onderwerpen van de speerpunten:
• Deelname commissies c.q. bestuur HCWB en HAP, zoals o.a:
Commissie ICT, Vaccinatiebeleid, VG instellingen, Commissie Huisartsentekort/vestigingsklimaat, Kwaliteitscommissies, Commissies JZoJP:
ouderenzorg/GGZ/substitutie ZH/Positieve gezondheid (beweging van ZZ naar GG)
• Technologische ontwikkeling: eHealth
• Praktijk/wijkmanagement vanuit de regio/organisatie

Scholing/training

Zie voor de Algemene Voorwaarden van onze scholingen:
https://www.hcwb.nl/app/uploads/2020/11/201126-Algemene-Voorwaarden-nascholingen.pdf

*Voor het gebruik van het zorgprogramma SMR gelden de voorwaarden dat de praktijkondersteuners voldoen aan het functieprofiel van de CAO Huisartsenzorg en zijn opgeleid op het juiste deskundigheidsniveau
en daarnaast voldoen aan de kwaliteitseisen, zoals gesteld in het document kwaliteitscriteria, voor rook stop zorgverleners en is geregistreerd in het kwaliteitsregister Stoppen Met Roken.
* Voor het gebruik van het zorgprogramma Longen – Astma geldt de voorwaarde dat zowel de huisarts als praktijkondersteuner voor of rondom de start de koppelcursus/ startbijeenkomst astma volgen bij de
zorggroep waarin inhoudelijke en medische informatie over astma wordt gedeeld en daarnaast de opzet van de DBC wordt besproken.

