Brochure POH-GGZ - informatie voor huisartsen

mei 2015

Inleiding
De bekostigingssystematiek van de POH-GGZ wordt al geruime tijd als onduidelijk ervaren.
Steeds weer komen vragen naar voren als ‘ Hoe zit dat nu eigenlijk met de uren die ik inkoop bij de
Stichting’, ‘Krijg ik er wel voldoende uren POH voor terug?’ of ‘ Wat levert POH-GGZ mij en mijn
patiënten’?
In de besturen van zowel de Stichting POH-GGZ Twente (SPGT) als THOON is daarom afgesproken, in
de vorm van een brochure uitleg te geven van de structuur, afspraken en werkwijze. Eerst wordt kort
het algemeen landelijke afsprakenkader geschetst, vervolgens wordt aangegeven welke lasten ten
aanzien van de uitvoeringsuren POH-GGZ voor rekening komen van de SPGT ( gevormd door THOON
en Mediant) en welke kosten voor rekening van u als huisarts komen. Tot slot wordt ingegaan op de
regeling E-health en consultatie GGZ, welke via THOON loopt.

1. Algemeen
Vanaf 2015 is POH-GGZ ondergebracht in Segment 1 van het Basiscontract met de zorgverzekeraar.
Dit geldt voor de 3 GGZ componenten in het kader van de POH-GGZ regeling:
1. POH-GGZ uitvoeringsuren
2. GGZ E-health
3. GGZ Consultatie
Als u een contract met Menzis voor deze drie onderdelen bent overeengekomen, ontvangt u voor alle
3 componenten een ophoging van het inschrijftarief en daarnaast declareert u de consulten van de
POH-GGZ
Zie: Bijlage schema 1 Vergoedingen

Werkwijze:
1. De huisarts declareert per kwartaal het POH-GGZ inschrijftarief met verrichtingencode 11201
2. Indien u POH-GGZ afneemt via de Stichting POH-GGZ Twente (SPGT), ontvangt u daarvoor
een factuur van de SPGT voor de uitvoeringsuren POH-GGZ die u hebt gecontracteerd bij de
SPGT. Dit zijn bruto uren, dus inclusief scholing, intervisie, vakantie, ziekte etc. (zie bijlage
schema 2 pagina 5)
3. De door de POH-GGZ verrichte consulten declareert u zelf bij de zorgverzekeraars en de
volledige opbrengsten daarvan zijn voor u. (verrichtingencode 12110 t/m 12116) zie:
(Bijlage Vergoedingen schema 1)

4. Indien u voor de onderdelen E-health en Consultatie gebruik maakt van het THOON aanbod
ontvangt u van THOON ieder kwartaal een factuur gebaseerd op het patiënten aantal dat u
hebt opgegeven middels de intentieverklaring.
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2. SPGT en inzet POH-GGZ uitvoeringsuren
Indien u het deel POH-GGZ uitvoeringsuren afneemt bij de SPGT (Mediant en THOON) wordt er een
POH-GGZ aan uw praktijk toegevoegd. De geleverde ondersteuning geeft u de mogelijkheid om de
kwaliteit van de GGZ voor uw patiënten te verhogen.
Voor de inzet van de POH-GGZ draagt u het volledige inschrijftarief van de uitvoeringsuren POH-GGZ
af aan de SPGT. (Dus voor het aantal uren dat u gecontracteerd hebt).
De SPGT neemt alle werkgeverstaken en –risico’s van u over. De uitvoeringskosten van de SPGT
omvatten de kosten POH-GGZ: de loonkosten (salaris en sociale lasten), overige personele kosten
(waaronder wervingskosten, reiskosten, vergoedingen, studiekosten, telefonie en token),
verzekeringen, kosten teammanagement POH-GGZ en kosten van administratie (boekhouding,
salarisadministratie). De SPGT heeft het risico van ziekteverzuim voor de huisartsen beperkt door in
het contract op te nemen dat in overleg voor vervanging gezorgd kan worden. Ook het risico van
arbeidsongeschiktheid wordt in zijn geheel door de Stichting i.c. Mediant gedragen.
De SPGT staat garant voor ervaren, goed geschoolde POH-GGZ medewerkers.
De kosten van de huisarts omvatten de kosten van de werkplek POH-GGZ: huisvestingskosten (w.o.
huur, schoonmaak, inrichting etc.), gebruik ICT, assistentie POH-GGZ, compensatie management tijd
huisartsen.
NB.
Met het inzetten van het maximale aantal uren POH-GGZ dat op basis van de praktijkgrootte mogelijk
is, kan (nog) beter uitvoering gegeven worden aan de overige taken en verantwoordelijkheden van de
POH-GGZ functie.
THOON werkt aan een plan om de huisartsen en de POH-GGZ hierin te ondersteunen. U kunt dan
denken aan geïndiceerde GGZ preventie, maar ook netwerkontwikkeling, sociale kaart, patiënt gericht
overleg met derden, consulteren van GGZ specialisten. Binnenkort ontvangt u hierover een aparte
brochure.

2.1 Berekening werkbare uren POH-GGZ
U hebt een contract met de SPGT voor een aantal bruto uren. Dit is niet hetzelfde als werkbare uren;
werkbare uren zijn de netto uren.
Het aantal (werkbare) uren dat uw POH gemiddeld in de huisartsenpraktijk aanwezig is, is voor een
fulltimer 1467 uur. De berekening werkbare uren is gebaseerd op gemiddelden, die kunnen afwijken
van de werkelijke situatie. Als uw POH-GGZ bijvoorbeeld net ziek is op de dag dat zij/hij in uw praktijk
zou werken of wanneer uw POH-GGZ 55 + is en relatief een groot aantal LFB uren
(leeftijdsfasebudget) heeft, dan kan het aantal uren dat er beschikbaar is, verminderen. Bij langdurig
ziekte wordt binnen 5 werkdagen vervanging geregeld door het SPGT.
Voor berekening werkbare uren zie: Bijlage schema 2 Berekening werkbare uren

2.2 Consultduur/eenheden POH-GGZ
Op basis van vaste, door de NZA berekende, tarieven dient ongeveer ¼ van het totale budget dat
beschikbaar is voor de inzet van 1 fte POH-GGZ, door de praktijk te worden inverdiend uit consulten.
Daarvoor is het aantal benodigde (dubbele) consulten per werkdag berekend op 8.
Bij een gemiddelde gespreksduur van ¾ uur kan dit aantal worden gerealiseerd. De overige tijd wordt
o.a. gebruikt voor verslaglegging, registratie, telefonisch overleg met derden, consultatievragen en
het voorbereiden van verwijsbrieven. Dit alles gebaseerd op een aanwezigheid van netto 1467 uur in
de huisartsenpraktijk voor een fulltime POH-GGZ.
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3. THOON en E-health/Consultatie
E-health
Het THOON aanbod m.b.t. de E-health is inmiddels van start. THOON biedt u en uw POH-GGZ o.a.:
1. Een goed beveiligd, volledig web-based behandelplatform met 20 interactieve
behandelmodules www.thoon.minddistrict.nl
2. Scholing voor de POH-GGZ
3. Applicatiebeheer
4. Helpdesk functie.
5. Gunstige tarieven per behandeltraject
6. Monitoring verloop in inzet E-health
7. Financiële en administratieve afhandeling

Consultatie
Voor de Consultatie is de werkwijze bekend gemaakt via mail en website. Er zijn momenteel 14
consultatiegevers vanuit verschillende disciplines waar THOON afspraken mee heeft gemaakt.
Psychiaters, klinisch psychologen, GZ psychologen maar ook relatie therapeut en hulpverleners met
specifieke culturele achtergrond. De mogelijkheid wordt geboden om per mail en telefonisch consult te
ontvangen maar ook behoort een eenmalig consult in uw praktijk tot de mogelijkheden evenals een
patiëntbespreking in de huisartsenpraktijk waarbij meerdere patiënten besproken kunnen worden.
Beschrijving van de werkwijze kunt u vinden op www.thoon.org
Bij deelname aan de Regeling E-health en consultatie via THOON voldoet u aan de verantwoordingseis
van de Zorgverzekeraar.
Aanvullende financiële afspraken m.b.t. E-Health en Consultatie
Consultatie en het uitvoeren van E-health kost ook tijd van huisarts en POH-GGZ. Een deel van de
door THOON aan u gefactureerde bedragen zal daarom naar u terugvloeien. Dit gebeurt in twee fasen.
Fase 1
E-health:
Per E-health traject ontvangt de huisarts van THOON € 36,00 ter compensatie voor de tijd die de POHGGZ besteedt. Dit is bovenop het te declareren bedrag voor een E-mailconsult (verrichtingencode
12115). Om dit te kunnen uitbetalen monitort THOON de inzet van de E-health.
Consultatie:
Per aangevraagde consultatie ontvangt de huisarts van THOON € 77,50 voor de tijd die door de
huisarts en/of POH-GGZ wordt besteed.
Fase 2
Vervolgens retourneert THOON aan het einde van het jaar aan de huisarts, na aftrek kosten THOON,
het restant van de betaalde bedragen.
Kosten THOON zijn: applicatiebeheer, E-health behandeltrajecten Minddistrict, uitbetaling
consultatiegevers, vergoeding huisartsen tijd consultatie, vergoeding POH tijd E-health,
administratiekosten, ontwikkelkosten GGZ.
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Bijlage
Uitgangspunten voor de berekening:

POH 1 FTE (via de Stichting POH-GGZ Twente SPGT)

Met de huidige beleidsregels is het mogelijk om maximaal bruto 9 uur POH-GGZ per week per
2350 verzekerden vergoed te krijgen. U ontvangt daarvoor € 2,10 per patiënt per kwartaal
(minder uren POH-GGZ worden naar rato vergoed).
De NZA heeft bepaald dat voor de POH-GGZ regeling uitgegaan moet worden van een
normpraktijk van 2350 patiënten.

CAO GGZ (36 uur) FWG 55

Schema 1 Vergoedingen:

* Per verzekerde patiënt
** Max.8 patiënten per groep te declareren
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Schema 2 Berekening werkbare uren voor 1 FTE (= fulltime= 36 uur) POH-GGZ:
Parttimers naar rato, 9 uur = 0.25 FTE

52 weken *1
Feestdagen
Bijzonder verlof
Leeftijdsfasebudget LFB
Vakantie
Ziekte
Scholing/Werkoverleg SPGT/
intervisie

toelichting

uren

52 x 36 uur

1878

*2
1 dag
*3

48
8
70
166
75
44

4%
*4

Totaal werkbare uren
*1
*2
*3
*4

1467

exact aantal weken is 52,17
Vast: 5 mei, Hemelvaartsdag, 2de paasdag, 2de pinksterdag, en variabel kerst en Koningsdag
Regeling CAO-GGZ, iedere medewerker 35 uur per jaar /ouderen tot 165 uur per jaar extra
Intervisie 6 x per jaar 1,5 uur, werkoverleg SPGT 6 x per jaar 1,5 uur, beleid en kwaliteitsontwikkeling 10 uur
per jaar en Bijscholing 16 uur per jaar

Aanvullende afspraken binnen de Stichting POH-GGZ Twente
M.b.t. de beleidsregels ging men tot en met 2014 uit van een verdeling 75% vast (inschrijftarief) en
25% variabel (consulttarieven). Voor 2015 heeft de NZA aan deze verhouding gesleuteld en deze
opnieuw gewogen in 77% vast en 23% variabel. Het bestuur van de Stichting heeft besloten deze
wijziging niet te volgen. Voor 2015 hanteert de Stichting ter compensatie aan de huisartsen daarom
een korting op de factuur.
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