Betreft: Toelichting kosten zorg in het kader van diabetes / hartvaatziekten en COPD
Geachte patiënt,
U bent bij ons bekend met diabetes mellitus (suikerziekte) en/of een hartvaatziekte en/of een
longaandoening (COPD). Om de zorg voor u zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren is de huisartsenpraktijk
Berghem aangesloten bij de zorggroep Synchroon. Deze zorggroep, van alle huisartsen in de regio UdenVeghel-Oss, coördineert de zorg die de huisarts samen met andere zorgverleners levert op het gebied van
bovengenoemde chronische aandoeningen en bepaalt i.o.m. de zorgverzekeraars en
patiëntenvertegenwoordigers waaraan de zorg moet voldoen.
De bekostiging van deze zorg wordt ook geregeld door de zorggroep Synchroon, in een zogenaamd DBC
(Diagnose Behandel Combinatie) en wordt rechtstreeks afgehandeld met uw zorgverzekeraar. Deze kosten
vallen onder de basiszorg die volledig vergoed wordt, zonder aftrek van uw eigen risico. In het DBC
contract is een vaste prijs per patiënt per jaar afgesproken, voor de zorg die de patiënt van de huisarts en
andere zorgverleners ontvangt. Deze vaste prijs is gebaseerd op de gemiddelde zorg die een gemiddelde
patiënt nodig heeft. Ook als u meer of minder zorg nodig heeft wordt uitgegaan van deze gemiddelde zorg
en dus vaste prijs. De huisarts mag per patiënt de zorg zo aanpassen dat iedere patiënt de behandeling
krijgt die hij of zij nodig heeft, echter steeds voor dezelfde vaste prijs. De vaste prijs die wordt afgesproken,
kan per zorgverzekeraar verschillen.
Omdat zorggroep Synchroon de partij is die de zorg met de zorgverzekeraars geregeld heeft, wordt op
facturen vermeld dat Synchroon de “ontvanger” is. Zorggroep Synchroon betaalt de zorgverleners voor de
geleverde zorg. Patiënten krijgen dus geen factuur. Wel kunt u op het overzicht dat u van de uw
zorgverzekeraar ontvangt, zien welk bedrag aan zorggroep Synchroon is betaald in het kader van deze
DBC’s.
Samenwerking in de zorggroep houdt ook in dat wij als huisartsenpraktijk verplicht zijn de aan u geleverde
zorg (anoniem) te tonen aan de zorggroep en aan de zorgverzekeraar (die daar immers voor betaald). Op
deze wijze is ook controle mogelijk op de door ons geleverde zorg en kunnen we advies krijgen deze zorg zo
nodig bij te sturen. Voorts worden kerngegevens van deze zorg (bijvoorbeeld uw gewicht, bloeddruk,
bepaalde bloeduitslagen) gedeeld met andere zorgverleners die aangesloten zijn bij de zorggroep
(bijvoorbeeld diëtisten). Wij hopen dat u door deze brief beter geïnformeerd bent over de rol van de
zorggroep Synchroon en de kosten die u daarvan op uw overzichten van de zorgverzekeraar ziet.
Nogmaals deze zorg wordt volledig vergoed, zonder aftrek van uw eigen risico. Nadere info over de
zorggroep kunt u vinden op onze website: www.berghem.praktijkinfo.nl (zie tabblad zorggroep Synchroon)
en www.synchroon.info . Uiteraard kunt ook bij onze assistente terecht met uw vragen.
Hopende u zo voldoende geïnformeerd te hebben.
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