Hulpverleners in het zorgprogramma COPD 2012
In 2012 nemen huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten deel aan het zorgprogramma
COPD in de regio Zoetermeer & Benthuizen.
Zorgverzekeraars gebruiken in hun polisvoorwaarden naast de term ‘zorgprogramma’ ook de term
‘ketenzorg’. Dit betekent dat hulpverleners die mensen behandelen met COPD, nauw met elkaar
samenwerken in een ‘keten’. Voor het gemak wordt in deze folder de term ‘zorgprogramma’
gebruikt. (Lees ook de folder ‘COPD, uw zorg is onze zorg’).

Hulpverleners die aan het zorgprogramma COPD deelnemen:
De COPD-zorg van huisartsen, praktijkondersteuners en diëtisten in Zoetermeer en Benthuizen valt
binnen de basisverzekering en is door uw zorgverzekeraar als zorgprogramma/ketenzorg
gecontracteerd bij de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ). De SGZ heeft de
COPD-zorg ingekocht bij de onderstaande hulpverleners. Deze COPD-zorg komt niet ten laste van uw
verplichte eigen risico. Voor de diëtist heeft U een verwijzing van uw huisarts nodig. U kunt dan
kiezen uit een van de onderstaande diëtistes.
Als de huisarts u voor uw COPD-zorg heeft verwezen naar de longarts en de longarts uw
hoofdbehandelaar wordt, dan kunt u met de longarts overleggen welke zorg voor u nodig is.
HULPVERLENER / ZORGAANBIEDER:

BEREIKBAAR VIA:

Huisartsen/Praktijk
ondersteuners

Alle huisartsen, hun
praktijkondersteuners
in Zoetermeer en Benthuizen nemen
deel aan dit zorgprogramma.

www.zoetermeergezond.nl

Diëtisten

De diëtisten uit de volgende
organisaties nemen deel aan dit
zorgprogramma:
Vierstroom

www.vierstroom.nl

Diëtheek

www.dietheek.nl

Dieetistopsport

www.dieetistopsport.nl

ActiVite Diëtisten

www.activite.nl

NutriVitaal

info@dietistonline.nl

Diëtistenpraktijk K. de
Nennie

www.dietistdenennie.nl

Praktijk voor Dieettherapie
AM de Jong

www.dieettherapie.nl

http://www.zoetermeergezond.nl

Hulpverleners die buiten de financiering van het zorgprogramma COPD vallen
De volgende hulpverlening wordt niet vergoed via de financiering van het zorgprogramma:
-

De medicatie en voorlichting door apotheken. De COPD-medicatie valt onder
basisverzekering en wordt door uw apotheek bij de zorgverzekeraars gedeclareerd.

-

Beweegprogramma’s door fysiotherapeuten. Sommige verzekeraars vergoeden dit uit de
aanvullende verzekering. U kunt dit bij uw zorgverzekeraar navragen. U treft onderstaand
uitsluitend de fysiotherapiepraktijken met beweegprogramma’s aan waarmee Zoetermeerse
huisartsen gestructureerd en intensief in wijksamenwerkingsverbanden samenwerken.
Mogelijk zijn er daarnaast andere praktijken die programma’s aanbieden. U kunt de
tarieven opvragen bij de vermelde praktijken.

HULPVERLENER / ZORGAANBIEDER:

BEREIKBAAR VIA:

Apotheken

www.zoetermeergezond.nl

Aanbieders
beweegprogramma’s

Alle apotheken in Zoetermeer en
Benthuizen nemen deel aan het
zorgprogramma.

Fysio Buytenwegh

www.fysiobuytenwegh.nl

Fysiotherapeutisch
Centrum de Leyens /
MTC Zoetermeer

www.mtczoetermeer.nl

Fysiotherapie de HOEDT
(vanaf ca. 1 mei 2012)

www.rinsma.net

Groepspraktijk
Fysiotherapie
Broekwegpassage
Joined Care
Trainingscentrum van
Fysio-experts en Impact

www.fysiozoetermeer.nl

www.joined-care.nl

http://www.zoetermeergezond.nl

