
Behandel-
wensengesprek 

Heeft u vragen? 
Neem contact op met info@huisartseneemland.nl 

mailto:info@huisartseneemland.nl


wel / niet reanimeren

wel / niet opname IC

wel / niet opname ziekenhuis

> Praten over behandelwensen en -grenzen (papieren versie is te 

 bestellen bij Huisartsen Eemland via info@huisartseneemland.nl)

> Levenseinde | Thuisarts.nl   (zie link met meer informatie)

> Behandelpaspoort (papieren versie is te bestellen bij Huisartsen Eemland)

Geldigheid
Periode van 1-10-2022 tot 1-10-2023
 
Voorwaarden
> Huisarts die het gesprek voert heeft de e-learning 
 behandelwensengesprek NHG 2022 gevolgd (of  
 andere relevante ACP-scholing in afgelopen 3 jaar).

> POH die het gesprek voorbereid heeft, heeft scholing  
 gevolgd. (scholing ‘Het andere ACP-gesprek’,  
 of via stichting STEM, of andere scholing ACP in    
 afgelopen 3 jaar). 

> Minimaal wordt besproken in het gesprek:  
 wel/niet reanimeren, wel/geen IC opname,  
 wel/geen ziekenhuisopname en antwoord  
 op de vraag: “wat moet ik als zorgverlener van  
 u weten om u de best mogelijke zorg te verlenen?”

> Registratie van gesprek in HIS (A20) en delen  
 met de HAP (na toestemming patiënt via LSP  
 of via Topicus ‘mijn patiënten’ module).

Declaratie
Huisarts dient in oktober 2023 declaratie in  
op de volgende wijze:

> Huisarts geeft data door aan HE over hoeveel   
 episodes in ICPC A20 bij ICPC A05 zijn aangemaakt  
 tussen 1-10-2022 en 1-10-2023.

> Huisarts overlegt certificaat van gevolgde  
 scholing aan HE van tenminste één huisarts en  
 één POH van de praktijk.

> Hoe dit ingediend mag worden volgt in  
 september 2023.

Huisartsen Eemland
> Betaalt een vergoeding van 65 euro per patiënt.

> Biedt scholing ‘Het andere ACP-gesprek’ aan voor 
 POH, via de nascholingsagenda.

> Biedt huisarts de e-learning ‘het behandel- 
 wensengesprek’ aan van het NHG.

> Biedt ondersteuning aan voor data-extractie uit  
 het HIS.

Bij het behandelwensengesprek wordt besproken: 
Dit dient tevens gerapporteerd  

te worden op de probleemregel  

bij ICPC A20.

Voor eventueel een uitgebreider gespreks-

leidraad voor het Advance Care Planning 

gesprek (ACP-gesprek): 

In de SOEP wordt het antwoord gerapporteerd op de vraag:

Voorlichtingsmateriaal  – geldigheid van 1-10-2022 tot 1-10-2023

Wat moet ik  
als zorgverlener van  

u weten om u de best 
mogelijke zorg te 

verlenen?
Meer informatie

Meer informatie

Meer informatie

mailto:info@huisartseneemland.nl
https://palliaweb.nl/getmedia/527a6a41-d495-446f-a1e8-744d081f6249/Form_uniform_vastleggen_ACP_eerstprinten.pdf
https://www.thuisarts.nl/levenseinde
https://huisartseneemland.nl/zorgverleners/nascholingsagenda/


Ik wil  
graag weten  

wat belangrijk  
voor u is

Als u weer in  
zo’n situatie komt,

zou u dezelfde 
behandeling  

willen?

Kunnen we  
een afspraak maken

 om dit door  
te spreken?

 WAT  WANNEER  WIE

Aanbieden startgesprek Telefonisch/consult/visite Huisarts, assistente of POH

Uitleg en overhandigen informatiemateriaal  Consult/visite Huisarts, assistente of POH

Behandelwensen bespreken  Consult/visite Huisarts

Registratie in HIS en delen met de HAP Na het gesprek Huisarts

Voorbeeld praktijkorganisatie 




