
  
  

    

26 maart 2020 

Eerstelijns ServicePunt geeft raad en daad 
 

Iedere organisatie in Nederland wordt geraakt door het coronavirus. Wij nemen  
passende maatregelen bij het Eerstelijns ServicePunt om de continuïteit van onze  
dienstverlening te garanderen, maar ook voor de gezondheid en veiligheid van onze  
medewerkers, klanten en cursisten. Eerstelijns ServicePunt gaat volledig door tijdens de coronavirus-
crisis. Binnen het Eerstelijns ServicePunt hebben we voldoende (ICT) middelen en kennis om 
thuiswerken of bijeenkomsten op afstand te faciliteren.  
 

Ons motto is “Wij begrijpen uw zorg en denken graag met u mee”, dat 
kunnen we ook nu weer waarmaken. Jullie als zorgverlener zijn cruciaal, waardoor het nodig is dat je 
al je tijd en energie beschikbaar hebt voor patiëntenzorg. Dat was altijd al zo volgens ons, maar nu is 
dit extra duidelijk. Laat ons jullie dan ondersteunen zodat je je ook echt geen zorgen hoeft te maken 
over de rest. Zo kunnen jullie alle zorgverleners optimaal en maximaal inzetten. 
 
We willen praktijken en organisaties in de eerste lijn ondersteunen waar we kunnen. Vandaar deze 
aanvullende nieuwsbrief – versie 26 maart (deel 2 dus). Als alle zorgverleners zich maximaal kunnen 
richten op het leveren van zorg, dan kunnen wij ons richten op het praktijkmanagement. 
 
Met daarin: 

• Praktische Tips voor praktijken 
• Ondersteuningsmogelijkheden die wij desgewenst kunnen bieden 

 
Wij hebben een groot netwerk en 

medewerkers werkzaam in vele praktijken 
en delen onze expertise en kennis graag 

met u! 
 
Nu we de zaken in algemene zin een beetje in 
het oog hebben komen andere vragen boven. 
Vooral omdat we allemaal wel verwachte dat 
dit niet 1-2-3 voorbij is.  
 
De meeste vragen die bij ons binnen komen 
gaan over beeldbellen/digitale 
platforms/telefonie, personeelszaken en de 
financiën. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hulp nodig?  
We stellen voor praktijken die gebruik maken 

van onze diensten aanvullend ons online 
PraktijkManagementDashboard beschikbaar.  

 
Op deze manier kunt u snel online 
samenwerken met het team, met collega’s,  

afspraken vastleggen, ‘beeldbellen’ met 
patiënten met collega’s binnen en buiten de 

praktijk, bestanden delen en tegelijk in 1 
document werken.   

Zonder extra kosten, gewoon omdat wij 
willen bijdragen aan (het faciliteren en 
organiseren van) de zorg.  

Meer weten? www.eerstelijnsservicepunt.nl 

Neem contact op via 040-3041517 of 
info@eerstelijnsservicepunt.nl 



 

Onze praktische tips en achtergrond info deel 2: 
 

 
1. Zorgverzekeraars Nederland heeft een 
brief naar alle organisaties van zorgverleners 
gestuurd. Zie hier de brief: 
https://assets.zn.nl/p/32768//files/B-20-
5243_.pdf 
 
2. Vrijdag 27 maart wordt duidelijkheid 
verwacht over vergoedingen voor 
huisartsen. Denk bijvoorbeeld aan het 
omzetten van visites bij patiënten met een 
corona verdenking naar een ‘Visite 
intensieve zorg’ en een opslag op de 
inschrijftarieven van 1 april 2020.  
 
Zodra dit bekend is laten wij het je 
natuurlijk direct weten. Wel belangrijk 
dus om niet direct te declareren 1 april. 
Het kan zijn dat je HIS leverancier nog 
aanpassingen moet doen afhankelijk 
van de aanpassingen. 
 
Bewaar ook de bonnetjes van PBM wat 

je aangeschaft hebt en houdt extra 
ureninzet binnen je team bij. 

 
3. Er bestaat geen ICPC code voor Corona besmetting of 

verdenking. Zorg er wel voor dat je die 
registraties toch bijhoudt. Voor declaraties 
maar ook om proactieve opvolging te kunnen 
doen. 

 
4. Op sommige plekken zijn speciale ‘corona-

vraag-telefoonnummers’ om laagdrempelig 
bereikbaar te zijn voor patiënten met lichte 
klachten en bijvoorbeeld mantelzorgers. 
Dat kan een telefoonnummer zijn waar 
meerdere praktijken naar verwijzen op 
website en telefoonbandje bijvoorbeeld.  

 
5. In vele praktijken zijn de chronische zorg 

patiënten uitgesteld. Denk heel goed na 
over hoe je dit gaat organiseren. Want als 
je nu een kwartaal alle controles uitstelt, 
die mensen komen dan in een ander 
kwartaal waarin je al andere patiënten zou zien.  

Hulp nodig? 

 
Zorg ervoor dat de financiën van de praktijk 

op orde blijven. Zorg voor duidelijke 

declaratieafspraken. Registratie van deze 

afspraken maar zeker ook simpelweg het 

declareren en herdeclareren. Vaak gedaan 

door een assistente die nu hard nodig is in 

de zorgverlening. Maar ook bijvoorbeeld bij 

ziekte en uitval van de administratief 

medewerker. Wij kunnen binnen enkele 

uren de financiële administratie in de 

praktijk ‘overnemen’ en zo zorgen dat de 

liquiditeit van de praktijk niet onder druk 

komt. En is de crisis voorbij? Dan zeg je de 

dienst gewoon weer op. Net zo makkelijk. 

 
Meer weten? www.eerstelijnsservicepunt.nl 

Neem contact op via 040-3041517 of 

info@eerstelijnsservicepunt.nl 

Hulp nodig? 
 
Duidelijk communiceren naar patiënten? Maak gebruik van onze mailingservice. Wij maken de brief (jullie geven natuurlijk wel akkoord) en dan regelen we de rest.  

 
Meer weten? 
www.eerstelijnsservicepunt.nl Neem contact op via 040-3041517 of info@eerstelijnsservicepunt.nl  



 

 
6. Als je een vieze (of verdachte – misschien een 
betere terminologie) praktijk of locatie hebt: dan kan 
reguliere zorg gewoon weer op gang komen. Mits: 
voldoende afstand, bij klachten van een zorgverlener 
geen ‘schone’ patiënten zien. Hele goede handhygiëne 
en zorgen dat deuren etc minimaal aangeraakt worden 
door patiënten. Bekijk wel goed welke patiënten echt 
gezien moeten worden. Er kan tenslotte echt heel 
veel via beeldbellen.  
 
7. Als POH GGZ kan het ook heel goed werken om 
bijvoorbeeld tussen beeldbelconsulten met een 
patiënt ook wandelconsulten te doen. Mits 
voldoende afstand en je niet naar drukke locaties 
gaat.  
 
8. Houdt privacy gevoeligheid te allen tijde 
wel in acht. Met beeldbellen, met het wandelen, 
met het inzetten van extra technologieën en 
aanvullende leveranciers. 
 
9. Wat als mijn werknemer thuis wil werken 

omdat er geen opvang voor de kinderen is? Er is 
natuurlijk 

wel het een en 
ander aan thuiswerken 

mogelijk maar zeker niet alles is thuis te 
doen. En al helemaal niet omdat er geen 
opvang van kinderen is. Dat houdt in dat de 
werknemer dus het volgende kan doen: 

a. vrije tijd opnemen(vrije dagen),  
b. onbetaald ouderschapsverlof (bij 

kinderen onder de 8),  
c. verzoek tot vermindering van 

arbeidsuren (contractaanpassing) 
d. nu minder werken wat op een later 

moment weer gecompenseerd 
gaat worden.  

 
10. Calamiteitenverlof, kort en langdurend 

zorgverlof zijn geen regelingen die 
hiervoor bedoeld zijn. Weet als 
werkgever dat je als je eenmaal ruimte 
geeft voor uitzonderingen dat je meer 
verzoeken om uitzonderingen krijgt. 
Leg dus heel duidelijk vast wat de 
afspraak is. Bij vragen neem dan beslist contact op. 

Hulp nodig? 

 
Wij kunnen ondersteunen bij het 

technisch organiseren van de 

werkplekken, het organiseren van 

de ‘schone en verdachte’ stroom, 

de telefonie en ICT-aanpassingen.  

HIS inlog vanuit andere praktijken 

mogelijk maken en 1 centrale 

telefoonlijn voor meerdere 

praktijken mogelijk maken. 

 
En er is echt heel veel mogelijk met 

‘op afstand’ werken. Thuis, op een 

andere praktijk, of anders. 

 
Meer weten? 

www.eerstelijnsservicepunt.nl 

Neem contact op via 040-3041517 

of info@eerstelijnsservicepunt.nl 

Hulp nodig? 
 
Zorg ervoor dat je inzichtelijk maakt wat 
de impact van deze crisis is. Onze data-analisten kunnen op basis van die registraties weer inzage geven in bijvoorbeeld eventueel omzetverlies waardoor je als praktijk aanspraak zou kunnen maken op 1 van de noodfondsen 

voor ondernemers (NOW regeling) of als 
je op een later moment inzicht wil in de financiële gevolgens.  

Meer weten? www.eerstelijnsservicepunt.nl Neem contact op via 040-3041517 of info@eerstelijnsservicepunt.nl 



 

 
11. Wat als mijn werknemer de vakantieaanvraag wil intrekken? 

Vraag daar achteraan is: vind je dat goed als werkgever? Wil je liever dat mensen 
werken omdat je ze nodig hebt? Of heb je juist al vervanging geregeld. Wanneer 
vakantiedagen zijn vastgesteld zou je waarschijnlijk ook willen dat deze vakantie ook 
wordt opgenomen. Dit omdat er anders druk op de onderneming komt wanneer de 
medewerker de vakantiedagen dan later wil opnemen (kan dat in de planning?) of 
uitbetaald wil krijgen (kan dat financieel?) Een medewerker heeft recht op vakantie. 
Maar geen recht op een ‘reis’. Dus in de achtertuin zitten is ook vakantie die 
opgenomen kan worden.  
Als vakantiedagen zijn vastgesteld, moet 
een werknemer deze in principe opnemen. 
De werkgever moet zwaarwegende 
omstandigheden hebben om niet mee te 
werken aan intrekking.  
Wanneer een werkgever behoefte heeft 
aan inzet van de werknemer, is er niet 
snel sprake van een goede reden om te 
weigeren. Als het werk er niet meer is, 
bijvoorbeeld door een bedrijfssluiting, 
kan dit anders liggen. 
De werkgever kan zich op het standpunt 
stellen in deze coronacrisis niet mee te 
kunnen werken aan de intrekking, 
omdat de bedrijfseconomische 
gevolgen groot zijn en het nu niet 
redelijk is om de verlofaanspraken te 
vergroten. Bekijk dit wel op individueel 
niveau. Hoe rechters hiermee omgaan 
is onzeker. 

 
12. Wat als de werkgever de aanvraag wil intrekken? 

Op grond van de wet kunnen werkgevers, indien daartoe gewichtige redenen zijn 
(drukte, uitval collega’s, et cetera) – na overleg met de werknemer – het vastgestelde 
tijdvak van de vakantie wijzigen. De schade die de werknemer lijdt door de wijziging 
van het tijdvak van de vakantie, moet de werkgever vergoeden. 

 
13. Wat als mijn medewerker vakantie wil opnemen? 

Vakantiedagen opnemen gaat in overleg. Met die regel dat in de CAO vastgesteld is 
dat men recht heeft op aaneengesloten weken in een bepaalde periode. 
 

14. Let goed op elkaar. Bespreek moeilijke momenten met elkaar en help elkaar. In de 
eigen praktijk en daarbuiten. 
 

15. Heb je onze hulp nodig? Wij zijn er voor jou / voor jullie. Daar zitten echt net direct 
kosten aan. We kunnen ook goed meedenken. 

 
Onze tips van de vorige keer ook (nog een keer) ontvangen? Stuur gerust een berichtje.  

Hulp nodig? 
 
Vragen over personeelsmanagement? Nu, en later als deze crisis weer voorbij is, als je abonnee bent bij het Eerstelijns ServicePunt kan je altijd bij ons terecht. Voor vragen rondom personeel, facilitair, financieel, kwaliteit en ICT.  

Meer weten? 
www.eerstelijnsservicepunt.nl Neem contact op via 040-3041517 of info@eerstelijnsservicepunt.nl  


