Kwaliteitscriteria overleg voor het verkrijgen van
een vergoeding voor de organisatie van het overleg
Voldoen aan kwaliteitscriteria is een voorwaarde voor het ontvangen van een vergoeding voor de
organisatie van het overleg.
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Het doel van het zorgplan is het maken van taakafspraken tussen de verschillende zorg- en
hulpverleners om te komen tot een betere afstemming van de verschillende zorgaspecten.
Het zorgplan start steeds met een overleg.
Het multidisciplinair overleg waarvoor een vergoeding voor de organisatie van het overleg
wordt gegeven, moet voldoen aan de volgende GDT-criteria:
o De aanwezigheid van de huisarts is verplicht.
o De verpleegkundige moet aanwezig zijn, indien de patiënt thuisverpleging ontvangt.
o In totaal moeten er min. drie professionele zorgverleners met RIZIV-nummer zijn. Alle
hulpverleners ressorteren gezamenlijk onder het RIZIV-nummer van de GDT
waardoor zij als één van de zorgverleners beschouwd worden.
o De patiënt verblijft thuis of de patiënt is opgenomen in een instelling waarbij een
terugkeer naar de thuisomgeving is gepland binnen de acht dagen.
o Er wordt verondersteld dat de patiënt nog ten minste 1 maand thuis zal blijven met
een verminderde zelfredzaamheid.
o De patiënt of zijn vertegenwoordiger stemt in met de evaluatie tijdens het overleg en
met de betrokken deelnemers aan het overleg (*).
o De patiënt of een door hem aangeduide mantelzorger moet aanwezig zijn op het
overleg behalve indien de patiënt verklaart dat zijn aanwezigheid of die van zijn
mantelzorger niet vereist is (*).
o De zelfredzaamheid van de patiënt wordt geëvalueerd met Katz-score + evaluatieinstrument / checklist.
(*) Hulpverlenersoverleg: Dit is mogelijk indien iedere zorg- of hulpverlener verklaart op
eer dat de kennisgeving van het overleg aan de patiënt of zijn mantelzorger(s) niet
aangewezen is en het overleg noodzakelijk is om te komen tot zorgafstemming.
De organisatie van het overleg vindt plaats binnen een redelijke termijn na aanvraag (= 1
maand, tenzij bij hoogdringendheid (streefdoel binnen de 5 werkdagen, max. 10
werkdagen)).
De continuïteit van de organisatie van het overleg dient ook tijdens vakantieperiode en
ziekteverlof gegarandeerd te worden, samen met een evenwaardige kwaliteit van het
overleg.
Alle rechtstreeks bij de zorg betrokken zorg- en hulpverleners worden verplicht uitgenodigd.
Iedere betrokken zorg- en hulpverlener leeft de Limburgse Code na. Bijkomende partners in
de zorg kunnen betrokken worden, mits informeren en toestemming van de patiënt of zijn
mantelzorger.
Het zorgplan en het communicatieschriftje worden bij de patiënt thuis bewaard.
De wet op de patiëntenrechten dient te worden nageleefd.

