Overzicht Verrichtingen per 1 januari 2006
Basisverrichtingen huisarts en assistente.
consult
lang consult
telefonisch consult
e-mail consult
visite huisarts
lange visite huisarts
herhalingsrecept
vaccinatie / injectie
laboratoriumonderzoek

9,18,4,50
4,50
13,50
22,50
4,50
4,50
4,50

Basisverrichtingen praktijkondersteuner
consult praktijkondersteuner
lang consult praktijkondersteuner
telefonisch consult praktijkondersteuner
visite praktijkondersteuner
lange visite praktijkondersteuner
herhaalrecept praktijkondersteuner
vaccinatie / injectie door praktijkondersteuner

9,18,4,50
13,50
22,50
4,50
4,50

Extra verrichtingen assistente
dipslide/ urine onderzoek
bloedsuikerbepaling
dagcurve (3 x bloedsuikerbepaling)

2,50
2,50
7,50

Zorg voor passanten en acute dienstverlening
consult passant / incidenteel
lang consult passant / incidenteel
visite passant / incidenteel
lange visite passant / incidenteel
telefonisch consult passant / incidenteel
herhaalrecept passant / incidenteel

24,80
49,60
37,20
62,12,40
12,40

Materiaaldeclaraties
atraumatisch hechtmateriaal
gebruik hechtlijm
gebruik tape materiaal bij enkeldistorsies
vaccinatieboekje
Zwangerschapstest
Blaas catheter

9,9,11,2,50
9,2,50

Aanvullende verrichtingen (in kader van M & I afspraken)
allergie – desensibilisatie
bloeddruk thuismeting
zorg voor pten met AWBZ indicatie
ascitespunctie
plaatsen / vervangen urinecatheter
chirurgische behandeling
ther. Infiltraties in / rond gewricht
teledermatologie
doppler – onderzoek bloedvaten
ECG maken en beoordelen
inbrengen infuus
instellen op insuline van DM- patiënten
inbrengen spiraaltje
begeleiden kraambed (postnatale zorg) door huisarts
onderzoek dementie
verwijderen grote hoev. hechtingen op verzoek van 2e lijn
idem, bij patiënt thuis
verwijderen corpus alienum / roestring oog
tamponeren van otitis externa
begeleiden huisarts diabetes patiënten (jaarlijks)
preventief onderzoek baarmoederhalscarcinoom
SCEN-consultatie
behandelingen op verzoek 2e lijn
spirometrie consult incl beoordeling
ambulante compressie therapie
module huisartsenzorg in verzorgingshuis

4x

`

4x

25,50
25,50
25,50
25,50
25,50
51,25,50
25,50
51,51,25,50
38,25
51,150,50
51,25,50
38,25
25,50
25,50
25,50
11,30
280,25,50
51,25,50
90,-

Bijzondere declaraties
spreekuurcontrole (bedrijfsgericht onderzoek)
visite controle (bedrijfsgericht onderzoek)
telefonische informatie verstrekking
schriftelijke informatie verstrekking
kleine keuring / oriënterend lich. onderzoek
grote keuring
klein gericht onderzoek (volgens LHV richtlijnen)
keuring invaliden kaart (korter dan 15 minuten)
keuring invaliden kaart (langer dan 15 minuten)
keuring rijbewijs (korter dan 15 minuten)
keuring rijbewijs (korter dan 15 minuten)
periodiek geneeskundig onderzoek
klein periodiek geneeskundig onderzoek
consult reizigersvaccinatie
visite intensieve / terminale thuiszorg
lange visite intensieve / terminale thuiszorg
visite intensieve / terminale thuiszorg ’s avonds
lange visite intensieve / terminale thuiszorg ’s avonds

25,50
38,30
18,80
37,70
76,60
115,25,50
25,50
51,38,20
76,60
115,76,60
25,38,25
62,50
75,115,-

