Addendums samenwerkingsovereenkomst tussen de ziekenhuizen
en huisartsenkringen
Deze addendums vormen een aanvulling op de bestaande samenwerkingsovereenkomst tussen
de ziekenhuizen en de huisartsenkringen. Deze zijn geformuleerd vanuit de gemengde werkgroep
ZOROO (Zorg Rond Opname en Ontslagmanagement), waarin zowel de ziekenhuizen als de
eerstelijn vertegenwoordigd zijn en die reeds geruime tijd bezig met het optimaliseren van de
transmurale zorg. Graag hadden wij onderstaande addendums aan de overeenkomst toegevoegd.
Deze zijn de vrucht van een jaren lange samenwerking binnen de intersectorale werkgroep en zijn
in consensus opgesteld.
Addendum bij Art. 3 Taakverdeling tussen de zorgverleners
De opgestelde best-practice vanuit de werkgroep ZOROO gebruiken we hiervoor als basis. Dit is
een werkdocument dat steeds wordt aangevuld vanuit de werkgroep.
Addendum bij Art. 3.1 Ambulante contacten met het ziekenhuis
Zowel ziekenhuis als huisarts houden zoveel mogelijk reken met, en maken gebruik van de reeds
bestaande elektronische mogelijkheden.
Addendum bij Art. 3.2 Opname in het ziekenhuis
Taken van de huisarts
Addendum 1: Bij aanwezigheid van zorgcoördinatie wordt de overlegcoördinator op de hoogte
gebracht door de huisarts. Het is dan de taak van de overlegcoördinator de eerstelijn en de sociale
dienst van het ziekenhuis op de hoogte te brengen.
Addendum 2: Wanneer een zorgplan aanwezig is, wordt dit meegegeven naar het ziekenhuis.
Taken van de ziekenhuisarts of gedelegeerd door hem/haar aan een andere zorgverlener
Er kan bijvoorbeeld gewerkt worden met een zorgteamformulier waarop alle zorgverleners van
de patiënt zijn opgenomen.
Addendum bij Art. 3.4 Ontslag uit het ziekenhuis
Taken van de ziekenhuisarts of door hem/haar gedelegeerd aan een andere zorgverlener
Addendum 1: De behandelende arts neemt tijdig, indien mogelijk 48 uur of eerder en streeft naar
niet later dan 24uur voor het ontslag, initiatief tot ontslag, zodat de voorbereiding kan opgestart
worden.
Addendum 2: De medicatielijst wordt in tweevoud aan de patiënt meegegeven en de patiënt
wordt gestimuleerd deze aan zijn apotheker te bezorgen.
Addendum 3: Indien aangewezen nemen de ziekenhuisapotheker en de officina apotheker contact
met elkaar op.
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Addendum bij Artikel 3.5 Taken van de sociale dienst van het ziekenhuis
Een goede ontslagplanning begint best zo snel mogelijk! Indien mogelijk zelfs nog voor de opname.
De sociale dienst krijgt de ruimte en de vrijheid om aan ontslagmanagement te doen.
Addendum bij Artikel 4 communicatie
Addendum 1: Naast de huisarts kan het ziekenhuis ook de overlegcoördinator op de hoogte
brengen. Dit kan zowel telefonisch als per mail.
Addendum 2: Een uitgebreide ontslagbrief waar ook contactgegevens in opgenomen worden kan
hier een goeie tool voor zijn.
Addendum Art 9 Opvolging en klachtenmelding
Het is aangewezen dit ook met de eerstelijn te bespreken en vast te leggen.
Addendum van toepassing op het gehele document.
De termen overlegcoördinator, zorgcoördinator en thuiszorgcoördinator worden doorheen de
samenwerkingsovereenkomst tussen de ziekenhuizen en huisartsenkringen door elkaar gebruikt.
Vanuit de werkgroep ZOROO wordt ervoor gekozen te opteren voor het begrip
‘overlegcoördinator’. Dit is immers het begrip dat door de overheid officieel in de wettekst wordt
vastgelegd. Op die manier kan begripsverwarring vermeden worden.

In naam van de werkgroep ZOROO
Dokter Verdonck en Julie Vanbleu
SEL GENT
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