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Addendum Meekijkconsult Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) 

 

 

Algemeen 

De inzet van de Specialist Ouderengeneeskunde (SOG) kan worden vergoed met de S3-prestatie 

meekijkconsult ouderenzorg indien en voorzover de inzet van de SOG niet op andere wijze kan 

worden bekostigd. Indien en voorzover het regionale Zorgkantoor op basis van de Wlz-

Subsidieregeling Extramurale Behandeling afspraken heeft gemaakt met leveranciers van 

extramurale behandeling  over inzet van de SOG in lokale netwerken voor kwetsbare ouderen 

staat de prestatie S3 Meekijkconsult niet open. 

Alvorens afspraken kunnen worden gemaakt over de bekostiging van de inzet SOG zal het 

bestaan van afspraken door het regionale Zorgkantoor moeten worden vastgesteld. Indien deze 

afspraken in onvoldoende mate voorzien in de benodigde inzet van de SOG kan voor het 

ontbrekende deel via het meekijkconsult worden bekostigd.  

 

 

Meekijkconsulten ouderenzorg door de SOG: 

- Er worden schriftelijke afspraken gemaakt tussen de aanbieder(s) van de functie SOG en 

de zorggroep ten aanzien van een meekijkconsult  waarbij de SOG de patiënt niet ziet. 

Het betreft een mondeling, telefonisch of mail consult wat vastgelegd wordt in het HIS. 

- De Zorgaanbieder en zorgaanbieder(s) die de inzet van SOG leveren, leveren  een 

gezamenlijk plan aan waarin de inzet van de SOG wordt geconcretiseerd. Hierin is 

tenminste opgenomen een begroting van het aantal minuten inzet en het aantal voor 

de inzet beschikbare fte’s, verdeeld naar bekostigingsvorm (Wlz, resp. Zvw). Het plan 

is een bijlage bij deze overeenkomst. 

De begroting is gebaseerd op het volgende uitgangspunt: 

- de inzet van de SOG is ten hoogste gebaseerd op het aantal geïncludeerde complex 

kwetsbare ouderen * 20 minuten inzet SOG per jaar. 

Hieruit resulteert een maximum-aantal patiënten waarvoor het meekijkconsult kan 

worden gedeclareerd door de zorggroep. 

Het maximum-aantal te contracteren prestaties meekijkconsult in 2016 wordt als 

volgt bepaald: 

- totaal aantal prestaties meekijkconsult: ..(aantal) geïncludeerde patiënten X € 

38,36= …….. (totaal benodigd budget voor inzet SOG) 

-/- aantal prestaties meekijkconsult te bekostigen vanuit Wlz-subsidieregeling: 

….aantal geïncludeerde patiënten X € 38,36 = beschikbaar budget Wlz 2016 

= maximaal aantal patiënten waarvoor het meekijkconsult gedeclareerd kan worden. 

- Het tarief bedraagt: € 38,36 op jaarbasis per geïncludeerde patiënt waarvoor het 

meekijkconsult geleverd is. Prestatie per kwartaal bedraagt: € 9,59. 

De zorggroep declareert de prestatie bij de zorgverzekeraar van de betreffende 

patiënt per kwartaal. De prestatie wordt betaald voor de levering van zorg.   

- Het tarief is een gemiddeld tarief. Het werkelijk aantal minuten geleverde zorg kan 

afwijken van dit gemiddelde.  

- Er wordt niet nagecalculeerd op het aantal geleverde prestaties.  

 

 

 


