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Update: Corona (7)

Collega, 

Digitale zorg - videoconsult
Een behandeling via een videoconsult kan gedeclareerd worden onder de prestatie 
‘individuele reguliere zitting’, code 1000. Voor de intake middels videoconsult kan de 
intake zitting gebruikt worden (1864 of 1870) Ook is alleen screening middels de 
telefoon mogelijk (1850).

ZORG OP AFSTAND, HOE TE DECLAREN?

Het zijn bizarre tijden. In de persconferentie van gisteravond werd duidelijk dat de 
maatregelen rond Corona nog minimaal tot dinsdag 28 april van kracht zullen zijn. 
Ook de adviezen voor de fysiotherapie blijven dus onveranderd, wat o.a. betekent 
dat er meer gebruik wordt gemaakt van video en telefonische consulten.
Rond de declaratie van deze consulten deden verschillende verhalen de ronde. Wij 
geven in het vervolg van dit bericht een overzicht van de stand van zaken rond 
declaraties van deze verrichtingen. Het is helaas nog niet duidelijk hoe er wordt 
omgegaan met verbijzonderde fysiotherapie. Zorgverzekeraars zullen eind van deze 
week een uitspraak doen of ze deze zorg inkopen en onder welke voorwaarden. 
Zodra iets daarover bekend is zullen wij u informeren middels deze nieuwsbrief.

Wij wensen u sterkte in deze periode, pas goed op uzelf en laten we een beetje op 
elkaar letten!

Uw Keurmerk team.



Prestaties voor videoconsult

Screening 1850

Screening en intake na DTF 1864

Intake na verwijzing 1870

Videoconsult 1000

Telefonische zitting - 1920, miv 1 maart 2020
Het telefonisch consult is bedoeld als kort afstemmoment met uw patiënt waarin tips 
en adviezen gedeeld kunnen worden. Het telefonisch consult kan een reguliere 
zitting niet vervangen, zoals het videoconsult dit wel doet. 

Zorgverzekeraar Overeenkomst Tarief

CZ A €15,60

B €15,25

C €13,50

De Friesland 1920 = 1000 Reguliere zitting

DSW €31,50

ENO Alle €15,73

ONVZ €15,83

VGZ Alle €12,50

VRZ KZ €14,02

KZ1 €15,14

KZ2 €15,73

KZ3 Buiten €16,75

KZ3 Binnen €16,93

ZK Plus €33,12 = 1000

Basis €30,62 = 1000

De telefonische zitting kost een behandeling (tik) in de AV van de patiënt. 
Zoals uit de tabel blijkt gaan DSW en ZilverenKruis anders om met de 
vergoeding dan de andere zorgverzekeraars.

Wij adviseren om het videoconsult in te zetten ter vervanging van een 
behandeling.

Ter vervanging van de geplande peerreviews in de periode van 1 maart tot 1 juni
kan eenmalig een digitaal alternatief worden gebruikt. Overleg met uw groep én 
samen met uw coach op welke wijze u deze digitale bijeenkomst gaat invullen.

DIGITALE PEER REVIEW - 1 MAART TOT 1 JUNI 2020



! Wees alert op het delen van patiënteninformatie

* Documenten/casuïstiek waarin gevoelige patiënteninformatie vermeld staan, mag 
u alleen delen via een beveiligde applicatie, zoals ‘’Zorgmail’’.

* In de peerreview zelf, bespreekt u de casuïstiek en deelt u verder geen privacy 
gevoelige documenten. De digitale bijeenkomst kunt u via Teams, Skype en Zoom 
organiseren. 

Presentie digitale peer review
Zoals gebruikelijk kan de organisator van de groep de presentie via PE-Online 
doorgeven. Alle peerbijeenkomsten in de periode van 1 maart tot 1 juni kunnen 
eenmaal als digitale bijeenkomst worden geaccepteerd. Bij het invoeren van de 
presentie van deze peerreview is het uploaden van een presentielijst niet verplicht.

NB: Staat uw presentie nog niet in uw portfolio? De organisatoren hebben 
maximaal 2 weken de tijd om na afloop alle presentie in te voeren. 

Post Intensive care Toolkit
die ondersteuning kan bieden bij de paramedische behandeling van 
Covid-19 patiënten na ontslag uit het ziekenhuis

REACH staat voor ‘REhabilitation After Critical illness and Hospital discharge’ 
en is een onderzoeksproject dat uitgaat van Amsterdam UMC en het 
Lectoraat Revalidatie in de Acute Zorg van de Hogeschool van Amsterdam.
REACH omvat een regionaal netwerk van eerste- en tweedelijns 
professionals die betrokken zijn in de revalidatie van complexe patiënten na 
ziekenhuis opname. Professionals in het netwerk zijn geschoold in de 
specifieke complexe problematiek bij patiënten na een intensive care (IC) 
opname.

In het kader van uitbraak van het Coronavirus (COVID-19) heeft het REACH 
netwerk (versneld) hun ‘Post intensive care Toolkit’ ter beschikking gesteld, 
die fysiotherapeuten en andere paramedici kan ondersteunen in de 
behandeling van deze patiënten na de ziekenhuis fase.

De Toolkit is tot stand gekomen in samenwerking met het Amsterdam UMC 
(afdeling revalidatie) en de Hogeschool van Amsterdam (opleidingen 
fysiotherapie, ergotherapie en voeding en diëtetiek), de professionals van het 
REACH netwerk en het Nederlands Paramedisch Instituut (NPi) en in 
afstemming met Stichting Keurmerk Fysiotherapie en de Nederlandse 
Vereniging van Diëtisten.
De REACH Toolkit is een dynamische database en zal regelmatig worden 
aangevuld als nieuw materiaal verschijnt.

REACH



De Toolkit treft u hier aan

Inkoopbeleid 2021

ZilverenKruis heeft vandaag haar inkoopbeleid voor 2021 gepresenteerd. Dit beleid 
is tot stand gekomen mede met een brede raadpleging van het veld, waarbij ook 
diverse  Keurmerk praktijken betrokken waren. ZilverenKruis anticipeert op het 
veranderen van de zorgvraag de komende jaren en voert stapsgewijs een ander 
inkoopbeleid in.

Voor 2021 betekent dit dat op een andere wijze gecontracteerd zal gaan worden en 
afgestapt wordt van Basis en Plus.

Iedere praktijk krijgt dezelfde overeenkomst die opgebouwd kan worden met een 
drietal modules.

* Voortdurend verbeteren: deze module is voor praktijken die actief werken aan de 
kwaliteit van zorg dit meten en verbeteren en hier transparant over willen zijn en 
ingeschreven staan in een praktijk kwaliteitsregister: het Keurmerk praktijkregister. 
Praktijken die voldoen aan de Keurmerk vereisten en ook werken aan 
kwaliteitsinitiatieven als de MDS lage rug/RI komen in aanmerking voor deze 
module.

* Verdiepen en specialiseren: deze module is voor praktijken die zijn aangesloten bij 
ParkinsonNet of ClaudicatioNet (Chronisch ZorgNet)

* Samenwerken in de regio: deze module kan afgesloten worden als je werkzaam 
bent in één van de kernregio’s van ZK en aan de kwaliteitsvoorwaarden voldoet (zie 
inkoopbeleid fysiotherapie). Met deze module wil ZK samen werken in de regio 
stimuleren en de organisatie daarvan verbeteren.

Bedankt voor de vele aanmeldingen!

ZILVEREN KRUIS

OPROEP AAN PRAKTIJKEN 



Afgelopen week hebben we een oproep aan praktijken gedaan met de vraag of ze 
mee willen werken om data aan te leveren, om zo de impact van de crisis te 
inventariseren. Hartelijk dank voor de vele aanmeldingen! We zullen een selectie 
maken en met een week of 2 ontvangen deze praktijken een vragenlijst en meer 
informatie.

Uw AGB-code..
In samenwerking met Vektis zorgen wij ervoor dat uw registratie bij het Keurmerk 
Fysiotherapie in uw AGB-code wordt geregistreerd. Het kan dus zijn dat u in de 
komende tijd een bericht ontvangt van Vektis over uw AGB-code, omdat er iets is 
aangepast. Als u dit bericht krijgt, controleer dan de gegevens. Indien alles goed 
vermeld staat, hoeft u niks te doen. Kloppen er gegevens niet?

Neem dan contact op met de Vektis servicedesk, info@agbcode.nl.
Voor overige vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor.  
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