REGELING VERGOEDING WAARNEMING
1 Inleiding
Het betreft een waarnemer die voor de praktijkhoudende huisarts voor een periode waarneemt.
2 Doel
Met de inzet van waarneming wordt enerzijds de werklast van de assistente en de huisarts
(bij terugkomst) verlicht en anderzijds de continuïteit van de patiëntenzorg gewaarborgd.
De patiënten kunnen immers tijdens de afwezigheid van de eigen huisarts bij de waarnemer terecht
zodat bij terugkomst de wachtkamer niet (extra) vol zit en de mutaties reeds verwerkt zijn.
Kortom, de inzet van een waarnemer verlicht zowel de werkdruk voor de nog aanwezige huisartsen
als de van verlof terugkerende huisartsen.
3 Vorm
Gestructureerde waarneming geldt per praktijkhoudende huisarts. De invulling van het takenpakket bij
waarneming kan per huisarts verschillen van het rijden van visites tot volledige waarneming. De
invulling van het takenpakket van de waarneming wordt aan de desbetreffende huisarts overgelaten.
4 Voorwaarden
 Voor waarneming van de praktijkhouder wordt een bedrag van € 1500,00 per normpraktijk
vergoed (AGB code praktijk is leidend) met een maximum van € 3.000,00.
Het betreft een gedeeltelijke tegemoetkoming in de kosten welke niet gezien moet worden als
kostendekkend.
 Deze regeling geldt voor de periode 1 juli t/m 31 december 2018).
 Indien derden de huisarts tegemoet komen in de gemaakte kosten of de kosten reeds uit
andere financieringsbronnen (kunnen) worden gefinancierd dient dit vooraf aan de AOF
commissie te worden gemeld. Deze vergoedingen worden in mindering gebracht op de
subsidiabele bedragen. Tevens dient dit bij de aanvraag inzichtelijk te worden gemaakt aan de
hand van kopieën van facturen of andere documenten waaruit de financiering blijkt.
 De aanvraag dient door zowel de praktijkhoudende huisarts als door de Voorzitter van de
Hagro ondertekend te worden
 De aanvraag dient voorafgaand aan de waarneemperiode te worden aangevraagd.
 Het budget van de Hagro dient toereikend te zijn
 De vergoeding wordt uitbetaald op basis van facturen van de waarnemende huisarts
5 Overig
Deze regeling geldt voor waarneming in de periode juli 2018 t/m december 2018. Eind 2018 zal de
commissie deze regeling evalueren en, indien wenselijk, verlengen.
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