
Effecten van beëindiging lidmaatschap HCWB 

© 2022 Huisartsencoöperatie West-Brabant

Hieronder is in een visual weergegeven wat het opzeggen van het lidmaatschap van 
HCWB voor gevolgen heeft voor de patiënt, professional en de praktijk(organisatie). 

- Geen ontwikkeling AI tool
- Geen gebruik van veilig e-mailen HCWB (e-

mailadressen komt te vervallen). 
- Geen gebruik maken van collectiviteitsvoordeel 

zoals FuTec Systems, HIS-leverancier, Stichting 
Privacy, website of wachtkamerscherm.

- Geen ondersteuning vanuit HCWB op het gebied 
van ICT of AVG. 

- Geen deelname aan ICT scholingen (zoals MGn).

ICT- ondersteuning

VIPLive is niet meer beschikbaar:
- Geen verwijzingen via VIPLive mogelijk
- Geen ketendashboard beschikbaar
- Geen declaratieservice van de ketens 

beschikbaar

VIPLive
Een patiënt ingeschreven bij een 
huisartspraktijk die niet lid is van  
HCWB (een regio-organisatie met 
een contract met beide preferente 
zorgverzekeraars (CZ én VGZ)) kan 
voor een verwijzing naar een 
diëtiste, specialistisch 
verpleegkundige, podotherapeut het 
eigen risico aangesproken worden. 
Afhankelijk van de verzekering van de 
patiënt wordt een consult (deels) in 
rekening gebracht. 

Eigen risico zorgverzekering*
De huisarts, POH-S, doktersassistenten en andere 
praktijkmedewerkers hebben geen aansluiting 
meer bij HCWB en kunnen geen gratis nascholing 
(zorg of ICT) volgen ter bevordering van de 
kwaliteit. Er is geen ondersteuning beschikbaar 
vanuit de zorgprogrammacoördinatoren bij vragen 
over patiëntenzorg.
Mogelijk gelden er ook andere kosten voor WDH-
nascholingen.

Verbinding en nascholing

Patiënt Professional Praktijk/organisatie

Vergoeding voor optometrist is niet meer 
beschikbaar. 

Optometrie

De betaling van de coach (SMR en GLI) 
verloopt niet meer via HCWB. Door 
extra administratieve last kan de 
verwijzing naar GLI vertraging 
oplopen.

Zorgprogramma’s

De wekelijkse nieuwsbrief is niet meer 
beschikbaar.
De intranet website kan niet meer geraadpleegd 
worden voor ondersteunende documenten.

Nieuwsbrief en intranet

Er worden geen regionale transmurale afspraken 
gemaakt ten gunste van de huisarts en patiënt 
voor niet aangesloten HCWB leden. De inzet van 
bijvoorbeeld de diabetesverpleegkundige kan niet 
meer plaatsvinden via HCWB.   

Transmurale afspraken
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- Geen gebruik van collectiviteitskorting bij 
Henry Schein

- Geen jaarlijks gratis ijken van apparatuur 
ten behoeve van de patiënten in de 
chronische zorgprogramma’s 

Henry Schein

*Zie hier voor meer informatie.

https://www.poliswijzer.nl/zorgverzekering/kennisbank/dieten-en-de-zorgverzekering-duur-of-kiloknaller#:~:text=Als%20je%20via%20de%20huisarts,genoeg%20om%20je%20te%20helpen.


Professional
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Praktijk/organisatie

Er kan geen gebruik gemaakt worden van de 
inzet van praktijk-/wijkmanagement via de 
praktijkmanager van HCWB. 

Praktijkmanagement

De regioprestatie vervalt. 

Regioprestatie

De huisarts wordt vanuit HCWB niet meer 
betrokken, bevraagd of geïnformeerd bij/over 
regionale ontwikkelingen. 

Regionale thema’s

De praktijk kan geen gebruik meer maken van 
de collectieve aansprakelijkheidsverzekering 
en rechtsbijstand verzekering (privé en 
zakelijk) van Zichtadviseurs.

Collectieve verzekering

Digitaal en fysiek (kinder) meekijkconsult met 
medisch specialist Bravis is niet meer 
beschikbaar.

Meekijkconsult
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- Oproep systemen van Star/SHL of 
Diagnovum via HCWB zijn niet meer 
beschikbaar.
- Diagnostiek voor de zorgprogramma’s via 
HCWB  is niet meer beschikbaar (Fundus en 
spirometrie) 

Diagnostiek
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M.b.t. GLI ontstaat er een grotere 
administratieve last om de patiënt aan 
te melden en de verwijzing kan 
hierdoor vertraging oplopen. De 
koppeling naar VIPLive moet apart 
gemaakt worden.

Zorgprogramma’s

De prestatie Ouderenzorg is niet meer 
beschikbaar.

Ouderenzorg


