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Voorwoord 
Voor u ligt de november-editie van onze nieuwsbrief ‘Geregeld in de Zorg’. We hadden er 
een themanummer van kunnen maken met als onderwerp ‘administratieve 
lastenverlichting’. Een groot aantal berichten in deze nieuwsbrief bevat immers 
nieuwsfeiten rondom dit thema. Daar hadden we het bericht over de afschaffing van de 
minutenregistratie in de wijkverpleging, dat kort voor publicatie van de nieuwsbrief 
verscheen, aan toe kunnen voegen. 

Het is goed om vast te stellen dat de goede intenties rond de vermindering van regeldruk 
en administratieve lasten in de zorgsector steeds vaker wordt geëffectueerd. Tegelijkertijd 
moeten we helaas constateren dat het daadwerkelijke effect nog wel eens tegenvalt. We 
beperken ons daarom tot het vermelden van de nieuwsfeiten en we laten het aan u over 
om te bepalen of er al dan niet sprake is van administratieve lastenverlichting.  
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Uitgelicht 
1. Verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

In onze vorige nieuwsbrief meldden wij dat de planning was om in november een ‘principe-
uitwerking’ voor de verantwoording kwaliteitsbudget en het accountantsprotocol daarbij 
gereed te hebben. Gelukkig is het moment daar dat de uitwerking van uitgangspunten van 
ActiZ-ZN er ligt en draagvlak van het ministerie van VWS heeft. De ‘principe-uitwerking’ 
omvat het inmiddels bekende begrotings- en verantwoordingsmodel met daarnaast een 
zogenaamde rondrekening ter bevestiging van hetgeen door de zorgorganisatie is 
verantwoord. Bij deze rondrekening zal de accountant op basis van zijn onderzoek een 
rapport van bevindingen afgeven. 

Met de ‘principe-uitwerking’ wordt voorkomen dat onnodige administratieve lasten- en 
controledruk ontstaat. Het is voor partijen een zoektocht geweest om de balans te vinden 
tussen de informatiebehoefte enerzijds en de administratieve lasten c.q. controledruk 
anderzijds. Gelet op deze randvoorwaarden mag het resultaat er zijn!  

Zie voor verdere informatie hierover het artikel van ActiZ in de rubriek ‘Bekostiging en 
beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg’. 

2. Wet normering topinkomens 

In de onlangs door ons gepubliceerde fiscale nieuwsbrief hebben wij u geïnformeerd over 
de veranderingen rond de Wet normering topinkomens. Een belangrijke wijziging betreft 
de vereenvoudiging van de klassenindeling binnen de Regeling bezoldigingsmaxima 
topfunctionarissen zorg en jeugdhulp. Voor de bepaling van het aantal financierings-
bronnen vervalt per 1 januari 2019 de voorwaarde dat de opbrengsten minimaal 10% van 
de omzet zijn. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de complexiteit van kleinere 
rechtspersonen. 

Met deze aanpassing is weer een stap gezet in de verbetering van de regelgeving rond de 
topinkomens. Waar echter nog ruimte voor verbetering is, is de controle van de WNT-
verantwoordingen. Door de complexiteit van de regelgeving in combinatie met de zeer 
beperkte controletolerantie is de controle van de WNT-verantwoording intensief en 
kostbaar. Deze constatering heeft ertoe geleid dat Coziek (sectorcommissie voor de zorg 
van de NBA) afgelopen maand de suggestie heeft gedaan om de wettelijk geregelde 
separate controle op de WNT-verantwoording te laten vervallen. De commissie meldt dat 
het controleprotocol WNT 2018 weliswaar technisch uitvoerbaar, maar door de 
complexiteit economisch onverantwoord is.  

Copro – de werkgroep van de NBA die controleprotocollen beoordeeld onder andere op 
uitvoerbaarheid – heeft eenzelfde geluid laten horen. We zijn benieuwd wat het effect van 
deze oproep zal zijn. Ook wij onderkennen de complexiteit van de regelgeving en de 
controledruk rond de verantwoording. Tegelijkertijd zijn wij er van overtuigd dat met de 
wijzigingen die reeds in het controleprotocol WNT 2017 waren verwerkt en een goed 
gestructureerde aanpak door een deskundig team, de kosten en controledruk tot een 
aanvaardbaar niveau beperkt kan worden. Zolang een wetswijziging niet aan de orde is, 
houden we vast aan die aanpak. Dat neemt niet weg dat wij elke verantwoorde oproep tot 
administratieve vereenvoudiging van harte ondersteunen.  
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Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2018 en 2019 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 30 november 2018) 

De jaarverantwoording Zorg en Jeugd 2018 en 2019 is gepubliceerd op de website 
www.jaarverantwoordingzorg.nl. 

In de afgelopen periode heeft in het kader van het Actieplan (Ont)Regel de Zorg een drietal 
schrapsessies plaatsgevonden. De VGN heeft hieraan een bijdrage geleverd. Het resultaat 
is dat uitvragende partijen (zoals de IGJ, de NZa en ZN) informatie waar ze nauwelijks iets 
mee doen, hebben laten verwijderen. In totaal zijn ten opzichte van verslagjaar 2017 dan 
ook circa 250 vragen geschrapt of vereenvoudigd. 

De indeling van de jaarverantwoording is wel enigszins gewijzigd. Er is een nieuw hoofdstuk 
‘bedrijfsstructuur’ ingevoegd, omdat deze vragen voorheen op een niet-logische plaats 
stonden. Dat betekent dus geen verzwaring van de administratieve lasten, alleen een 
andere ordening. De volgorde van het jaardocument is hierop aangepast. 

Daarnaast is de algemene informatie in het onderdeel Introductie uitgebreid, zodat 
veelgestelde vragen al in de jaarverantwoording zelf worden beantwoord. 

 

Toegang huisartsenzorg en bekostiging van behandeling in de Wlz 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 20 november 2018) 

Rondom het traject behandeling in de Wlz lopen momenteel meerdere acties. Toegang tot 
huisartsenzorg voor Wlz-cliënten wordt steeds vaker als knelpunt ervaren door 
zorgaanbieders in de gehandicaptenzorg. Gezamenlijk met de NVAVG is de VGN daarom 
met VWS in gesprek over deze problematiek.  

Daarnaast is de NZa bezig met een onderzoek naar de mogelijkheden van bekostiging van 
behandeling in de Wlz in het kader van het pakketadvies van het zorginstituut. De VGN 
heeft gereageerd op de consultatie van de concept-uitvoeringstoets van de NZa.  
Hieronder gaan wij in op deze onderwerpen. 

Toegang huisartsenzorg 

De toegang tot huisartsenzorg voor cliënten in verblijf met behandeling is een steeds meer 
opkomend probleem. Dit kwam naar voren in de ledenbijeenkomst die we in het voorjaar 
hielden, maar wordt nu ook steeds vaker aangegeven door leden. Samen met de NVAVG 
hebben we daarom in een brief aan VWS de problematiek beschreven en gepleit voor 
borging van de toegang tot huisartsenzorg voor alle cliënten in de Wlz, voor de korte en 
langere termijn. Hierbij zien we adequate gereguleerde tarieven als basisvoorwaarde, maar 
dit is zeker niet voldoende om de toegang te borgen. Huisartsen moeten worden verleid 
om de behandeling voor onze cliënten op zich te nemen. Er zijn ook acties nodig op het 
gebied van opleiding, registratie en gegevensuitwisseling. We zijn hierover in gesprek met 
VWS. Ook de LHV en Ineen betrekken we hierbij. 

  

http://www.jaarverantwoordingzorg.nl/
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Daarnaast is de facilitering van huisartsen door de zorgaanbieders van belang, zoals 
beschikbaarheid van de AVG, triage, bijscholing. Begin 2019 organiseert de VGN hierover 
een ledenbijeenkomst met inspirerende voorbeelden zowel vanuit zorgorganisaties als 
vanuit het perspectief van huisartsen. 

Bekostiging behandeling 

De NZa doet, in opdracht van het ministerie van VWS, onderzoek naar de bekostiging van 
behandeling in de Wlz. Dit in het kader van het advies van het zorginstituut om behandeling 
voor alle institutionele Wlz cliënten in de Wlz te positioneren. De NZa adviseert zowel de 
wijze waarop de prestaties vorm zouden moeten krijgen als welk budget er nodig is en 
welke overhevelingen nodig zijn. Daarnaast heeft de NZa gekeken naar een definitie van 
de term geclusterd VPT, die het zorginstituut in haar onderzoek samen met verblijfszorg 
als institutionele zorg beschouwt. De concept-uitvoeringstoets is recent ter consultatie 
voorgelegd aan de VGN. 

Bekostiging 

In haar reactie op de concept-uitvoeringstoets heeft de VGN als absolute vereiste 
aangegeven dat de net in de herijking vastgestelde tarieven, die recht doen aan de 
prestaties die zorgaanbieders leveren conform de beschrijvingen van de ZZP’s, 
uitgangspunt moeten zijn voor de prestaties verblijf met behandeling en dat daarvoor 
voldoende financiële ruimte beschikbaar moet zijn. Daarnaast moet toegang tot 
behandeling voor alle Wlz-cliënten worden geborgd. 

De NZa kiest voor een model waarbij behandeling onderdeel uitmaakt van een integrale 
ZZP-prestatie. Dit sluit aan bij de huidige prestatie verblijf met behandeling. 
Zorgaanbieders zijn verantwoordelijk voor het hele pakket en maken afspraken met 
onderaannemers of nemen zelf behandelaren in dienst. 

De VGN vindt dat dit een goed uitgangspunt is voor de bekostiging, omdat dit het meest 
recht doet aan de gewenste samenhang tussen zorg en behandeling. Maar voor 
huisartsenzorg en tandartsenzorg zien we nu al zoveel knelpunten in de toegang, dat we 
voor deze onderdelen pleiten voor adequate gereguleerde tarieven. Dat wil zeggen dat de 
NZa tarieven vaststelt waarmee de verantwoordelijke zorgaanbieder afspraken kan maken 
met huisartsen en tandartsen. 

Om te bepalen welk macrobudget nodig is, heeft de NZa een vergelijking gemaakt tussen 
de behandelcomponent in de Wlz en de gemaakte kosten in de Zvw voor cliënten die nu 
een pakket zonder behandeling ontvangen. De gedeclareerde kosten in de Zvw blijken veel 
lager te liggen dan de behandelcomponent. Deze verschillen zijn door de NZa deels 
verklaard, mede op basis van overleggen met een aantal zorgaanbieders zowel uit de 
gehandicaptenzorg als uit de ouderenzorg. De VGN heeft in haar reactie hierop nog 
aanvullende verklaringen aangedragen. 

VPT 

Wat betreft de definiëring van geclusterd VPT is de NZa uitgekomen op een institutionele 
woonvorm waarbij één zorgaanbieder primair verantwoordelijk is voor het geheel van 
wonen, zorg en leven. De zorg wordt integraal geleverd vanuit een VPT, maar de cliënt is 
verantwoordelijk voor de bekostiging van de woonruimte. Hierbij gaat behandeling ook 
deel uitmaken van het pakket. De leveringsvorm VPT zonder behandeling vervalt daarmee. 
Wel kan gekozen worden voor een MPT. 

https://www.vgn.nl/artikel/25962
https://www.vgn.nl/artikel/26541
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De VGN kan zich vinden in deze keuze, maar vraagt wel aandacht voor de mogelijkheid voor 
de regiefunctie en personenalarmering bij een MPT. 

Naast dit onderzoek is eerder onderzoek gedaan naar de huidige uitvoeringspraktijk van 
behandeling in de Wlz. 

Besluitvorming positionering behandeling 

Het onderzoek van de NZa is uiterlijk eind januari 2019 afgerond en de definitieve 
uitvoeringstoets wordt dan aangeboden aan de minister. Daarna zal de minister een besluit 
nemen over het advies van het zorginstituut en de verdere uitwerking. Gezien de 
uitvoeringsconsequenties verwachten wij dat de invoering van wijziging van de 
positionering van behandeling op zijn vroegst per 2021 kan plaatsvinden. 

 

Subsidie SectorplanPlus 3e tijdvak opent per 1 december 2018 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 28 november 2018) 

SectorplanPlus is een meerjarige subsidie van VWS om een extra impuls te geven aan 
scholing voor onder andere nieuwe medewerkers, werkbegeleiders en praktijkopleiders. 
Ook de begeleidingskosten van Oriëntatiebanen valt onder deze subsidieregeling. 

De aanvraagprocedure en alle laatste stand van zaken vindt u binnenkort op 
https://www.sectorplanplus.nl. 

 

Minister VWS kiest voor versnelde procedure CiZ 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 19 november 2018) 

De minister van VWS -Hugo de Jonge- heeft de Tweede Kamer onlangs geïnformeerd in te 
zetten op versnelling en verbetering van het reguliere indicatiestellingproces in de Wlz. 
ActiZ is blij dat er wordt gewerkt aan deze versnelling. Het experiment indicatiestelling dat 
sinds 2016 liep onder Waardigheid en Trots zal worden beëindigd.   

Het experiment dat in 2016 onder W&T is gestart, gaf zestien zorgaanbieders in de VVT- en 
de gehandicaptensector de ruimte om te experimenteren met indicatiestelling. De 
zorgverleners brengen de zorgvraag van de cliënt in kaart en stellen een onderbouwd 
advies op. Het CIZ toetst het advies en neemt het besluit. Door deze werkwijze kan het 
indicatiebesluit in twee dagen worden afgegeven. 

Voor meer informatie over het experiment zie Eindevaluatie indicatiestelling Waardigheid 
en Trots (8 december 2017). 

Uitslag verkenning: sterke voorkeur voor versnelling 

De minister heeft gekozen voor versnelling en niet voor een verdere uitrol van de W&T 
werkwijze. Hij is bij zijn beslissing niet over een nacht eis gegaan. Hij liet een uitgebreide 
verkenning bij cliëntenorganisaties en andere partijen doen en aansluitend een 
behoeftepeiling bij leden van ActiZ en VGN. Hieruit bleek een voorkeur voor een versnelling 
van het indicatiestellingproces door het CIZ, boven een bredere uitrol van de werkwijze 
onder W&T.  

  

https://www.vgn.nl/artikel/26571
https://www.sectorplanplus.nl/
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2017/12/eindevaluatie-indicatiestelling-waardigheid-en-trots
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2017/12/eindevaluatie-indicatiestelling-waardigheid-en-trots
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Vervolg 

Er wordt nu ingezet op het versnellen en verbeteren van het reguliere indicatieproces, 
waarbij de uniformiteit en kwaliteit van indicatiestelling blijft geborgd. De werkwijze wordt 
momenteel in een aantal pilots beproefd. De versnelling houdt in dat het CIZ een aanvraag 
-mits sprake van een volledige aanvraag- binnen zeven werkdagen afdoet. Het gaat hierbij 
om namens de cliënt door zorgaanbieders digitaal ingediende aanvragen. Het voornemen 
is om deze versnelling, afhankelijk van de resultaten van de pilots en de financiële 
inpasbaarheid, in 2019 landelijk in te voeren. Het CIZ wil de versnelling in 2020 
bestendigen. Dit betekent volgens de minister dat het CIZ in de loop van 2020 95% van de 
digitale aanvragen van zorgaanbieders binnen zeven werkdagen afhandelt.  

De huidige onder W&T deelnemende zorgaanbieders krijgen de gelegenheid om de 
werkwijze onder W&T te continueren totdat het CIZ de versnelling en verbetering van het 
indicatiestellingproces heeft gerealiseerd. ActiZ ondersteunt deze aanpak en ziet uit naar 
een verbetering van het indicatietraject. We houden u op de hoogte van de uitkomsten 
van de pilots.  

Bijlagen: 

- Kamerbrief Toekomst indicatiestelling Wlz (19 oktober 2018) 

- Eindrapport Behoeftepeiling ontwikkeling indicatiestelling Wlz (25 september 
2018) voor de uitslag van de behoeftepeiling onder leden van ActiZ en VGN 

- Uitkomst steekproef CIZ 2018 voor een dossieronderzoek van de W&T aanpak door het 
CIZ 

 

ActiZ: maak ondertekening door familie voor Wlz-indicatie in de wet mogelijk 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 19 november 2018) 

ActiZ pleit ervoor dat de familie (partner of kinderen) van een cliënt de aanvraag voor een 
Wlz-(her)indicatie kan ondertekenen, als de cliënt dat zelf niet meer kan. Nu mag familie 
niet ondertekenen en dat leidt in de praktijk tot onbegrip, frustratie en onnodig 
oponthoud. Het ministerie wil daarvoor de wet (Wlz) niet aanpassen, zo blijkt uit de 
beantwoording van de vragen die door de Tweede Kamer zijn gesteld. ActiZ vindt de 
antwoorden van VWS tekortschieten en dringt aan op een aanpassing van de Wlz. 

Aanpassing Wet langdurige zorg 

Zorgorganisaties ondervinden regelmatig problemen bij de aanvraag van een Wlz-indicatie 
door de partner of een kind van de cliënt. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) vereist 
bij de indicatieaanvraag een ondertekening door de cliënt of zijn vertegenwoordiger, 
conform de Wlz. Ook al kijkt het CIZ naar mogelijkheden om de cliënt niet te duperen, leidt 
dit toch tot problemen en frustratie bij de Wlz-aanvraag. Een wilsonbekwame cliënt kan 
immers geen rechtsgeldige machtigingen afgeven, en voor het instellen van mentorschap 
staat minimaal 6 weken. Samen met de LOC Zeggenschap in zorg, KansPlus en de 
Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland pleit ActiZ voor wijziging van de Wlz, zodat 
familie bij wilsonbekwame mensen gerechtigd is de (nieuwe) Wlz-aanvraag te 
ondertekenen.  

  

https://www.actiz.nl/stream/kamerbrief-indicatiestelling-19-10-2018
https://www.actiz.nl/stream/behoeftepeiling-ontwikkeling-indicatiestelling-wlz-september-2018
https://www.actiz.nl/stream/behoeftepeiling-ontwikkeling-indicatiestelling-wlz-september-2018
https://www.actiz.nl/stream/uitkomst-steekproef-ciz-2018
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Onbegrijpelijk: wel beslissen over medische behandeling, niet over Wlz aanvraag 

Helaas wil het ministerie van VWS de Wlz niet aanpassen, zo blijkt uit de beantwoording 
van Kamervragen die door de leden Bergkamp (D66) en Ellenmeet (Groen Links) zijn 
gesteld. De argumentatie van VWS hierover snijdt volgens ActiZ geen hout. ActiZ vindt het 
onbegrijpelijk dat de familie op basis van de gezondheidswetgeving (WGBO en de nieuwe 
wet Zorg en Dwang) wèl mag beslissen over medisch behandelingen, als hun naaste dat 
niet meer zelf kan doen, maar dat niét mag voor een aanvraag voor een Wlz-indicatie. VWS 
benadrukt dat een Wlz-aanvraag weloverwogen moet zijn en uit vrije wil, maar daarmee 
miskent ze de kern van het probleem, want het gaat juist om mensen die niet (meer) 
wilsbekwaam zijn.  

Oplossing goed mogelijk  

ActiZ roept de Tweede Kamer op snel met een werkbare oplossing te komen. Dat betekent 
dat in de Wlz geregeld wordt dat familie de bevoegdheid krijgt een Wlz-aanvraag te 
ondertekenen als de cliënt zelf daartoe niet meer in staat is. 

Wij stellen daarom voor de Wlz zo te wijzigen dat een indicatie voor langdurige zorg, die 
wordt aangevraagd omdat de verzekerde, vanwege een psychogeriatrische aandoening of 
beperking, dan wel een verstandelijke beperking, behoefte heeft aan zorg, ook kan worden 
aangevraagd door degenen die op basis van artikel 22 Wzd bevoegd zijn een besluit tot 
opname en verblijf aan te vragen. 

Het wetsvoorstel tot aanpassing van de Wzd wordt waarschijnlijk nog dit jaar behandeld in 
de Tweede Kamer. Dat biedt ook een goede gelegenheid om de Wlz in lijn te brengen met 
de Wzd op het punt van vertegenwoordiging. 

Concreet houdt ons voorstel in dat de huidige tekst artikel 3.1.1, lid 1 eerste volzin Wlz: 

‘Het recht op zorg wordt op aanvraag van de verzekerde in een indicatiebesluit vastgesteld 
door het CIZ’ 

wordt vervangen door: 

‘Het recht op zorg wordt op aanvraag van de verzekerde of, indien het recht op zorg is 
gebaseerd op een psychogeriatrische aandoening of beperking dan wel een verstandelijke 
beperking, op aanvraag van degene die op grond van artikel 22 Wzd bevoegd is een besluit 
tot opname en verblijf aan te vragen, in een indicatiebesluit vastgesteld door het CIZ’ 
(toegevoegde tekst cursief) 

 

ActiZ: Behandeling integraal onderdeel van de Wlz vraagt goede randvoorwaarden 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 9 november 2018) 

ActiZ is positief over het uitgangspunt dat behandeling altijd een integraal onderdeel gaat 
worden van de zorg voor de meest kwetsbare cliënten in de Wlz. Maar deze stelselwijziging 
is alleen mogelijk in combinatie met goede randvoorwaarden, zo luidt de reactie van ActiZ 
op de uitvoeringstoets van de NZa. 

Hier vindt u de uitvoeringtoets van de NZa en de reactie van ActiZ. 

  

https://www.actiz.nl/stream/actiz-vgn-zienswijze-op-het-concept-aanpassingswet-zorg-en-dwang-mrt-2018.pdf
https://www.actiz.nl/stream/nza-uitvoeringstoets-wlz-behandeling-consultatieversie
https://www.actiz.nl/stream/brief-06.11.2018-aan-de-nza-mbt-bestuurlijke-consultatie-uitvoeringstoets-wlz-behandeling
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NZa onderzoekt financiële consequenties en reikwijdte 

Op verzoek van het ministerie van VWS verkent de NZa de (financiële) consequenties en 
de reikwijdte van het onderbrengen van behandeling en aanvullende zorgvormen in de Wlz 
bij zorg met verblijf en geclusterd VPT. Aanleiding voor deze uitvoeringstoets is het in 2017 
afgegeven advies van het Zorginstituut om behandeling voor de meest kwetsbare cliënten 
altijd integraal onderdeel te laten zijn van Wlz-zorg. In de praktijk zou dit betekenen dat 
alle Wlz-plaatsen voortaan met behandeling worden geleverd.  

Naar verwachting brengt de NZa eind januari 2019 het definitieve advies uit aan de minister 
van VWS. Vervolgens is het aan het kabinet om een standpunt te bepalen en een 
wetswijziging voor te bereiden. Invoering zal naar verwachting op zijn vroegst vanaf 2022 
plaatsvinden.  

Risico’s en randvoorwaarden 

Op basis van besprekingen en signalen van leden heeft de Kerngroep Wonen en Zorg vanuit 
ActiZ de visie en aandachtspunten gedeeld. De Kerngroep vindt dat integrale zorg en 
behandeling in de Wlz, waarbij de coördinatie bij de zorgaanbieder ligt, een goed 
uitgangspunt is. Daarmee kunnen de betreffende cliënten voor hun intensieve zorgvraag 
samenhangende interdisciplinaire zorg en behandeling ontvangen. Maar deze 
stelselwijziging is niet zonder risico’s. De voornaamste zorg betreft de beschikbaarheid van 
behandelaren. Dit probleem kunnen zorgaanbieders in de VVT niet alleen oplossen: het 
vraagt een gezamenlijke aanpak met betrokken behandelaren, financiers, etc. Voor zo’n 
gezamenlijke aanpak zijn landelijke randvoorwaarden en afspraken nodig. Als deze niet zijn 
gerealiseerd, is het invoeren van integrale behandeling en aanvullende zorgvormen in de 
Wlz niet mogelijk, zo heeft ActiZ aan de NZa laten weten.  

Afbakening Volledig Pakket Thuis 

Het advies van het Zorginstituut over integrale behandeling in de Wlz heeft betrekking op 
verblijfszorg en het geclusterd VPT. Het ministerie van VWS heeft de NZa onder meer 
gevraagd hoe het uitgangspunt van integrale behandeling voor het geclusterd VPT 
gerealiseerd kan worden.  

In het conceptadvies schrijft de NZa dat het niet wenselijk is om onderscheid te maken 
tussen geclusterd en ongeclusterd VPT: er komt een leveringsvorm bij en dat maakt de 
bekostiging in de Wlz nog complexer. Daarom stelt de NZa als alternatief voor, te weten 
het VPT altijd integraal mét behandeling. ActiZ kan zich vinden in dit voorstel: het is 
eenduidig en levert een gelijk speelveld op voor alle zorgaanbieders. 

Als het NZa-conceptadvies door het kabinet wordt gevolgd, betekent dat dat de 
leveringsvorm VPT exclusief behandeling volledig komt te vervallen. Indien de cliënt ervoor 
kiest om geen integrale zorg te ontvangen, dan kan dat via het modulair pakket thuis (MPT). 
ActiZ is van mening dat het MPT in dat geval een volwaardig alternatief dient te zijn voor 
een VPT zonder behandeling. Het MPT is nu vaak niet toereikend voor cliënten met een 
intensieve zorgvraag in de thuissituatie. Het is een noodzakelijke voorwaarde dat het MPT 
hierop wordt aangepast voor de invoering van integrale behandeling in de Wlz bij ZZP en 
VPT.  

  

https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/07/advies-nza-consequenties-behandeling-in-de-wlz-verschoven-naar-december-2018
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/07/advies-nza-consequenties-behandeling-in-de-wlz-verschoven-naar-december-2018
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2017/10/zorginstituut-positionering-behandeling-integraal-onderdeel-van-de-wlz
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Bekostigingsmodel 

De NZa heeft ook gekeken naar verschillende mogelijkheden om behandeling in de Wlz te 
bekostigen. ActiZ is nadrukkelijk voorstander van het behoud van de huidige integrale 
bekostiging: behandeling en zorg worden bekostigd vanuit één integraal ZZP- of VPT-
budget. Integrale bekostiging is het eenvoudigst en geeft zorgaanbieders noodzakelijke 
ruimte om hun verantwoordelijkheid voor de integrale zorg en behandeling in te vullen op 
een manier die past bij hun cliënten en de lokale situatie. 

Voorwaarde voor integrale bekostiging is uiteraard dat er een toereikend tarief wordt 
vastgesteld. Een te laag tarief betekent dat er onvoldoende behandeling kan worden 
ingezet of dat de behandeling ten koste gaat van andere zorg.  

Invoeringstraject 

Gelet op de verschillen tussen regio’s en zorgorganisaties (bijvoorbeeld ten aanzien van het 
aantal plaatsen zonder behandeling en de beschikbaarheid van behandelaren), acht ActiZ 
een geleidelijke invoering het meest wenselijk. Of drie jaar dan voldoende is, zoals de NZa 
als scenario voorstelt, is op dit moment nog niet inschatten. 

 

Extra geld voor gemeenten uit Fonds tekortgemeenten Wmo en Jeugd 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 6 november 2018) 

Om gemeenten te compenseren voor de tekorten op het terrein van Wmo en Jeugd, is een 
Fonds tekortgemeenten ingesteld. Dit is afgesproken tussen medeoverheden voor het 
Interbestuurlijk Programma, naar aanleiding van de tekorten van gemeenten in het sociaal 
domein. De verdeling 2018 van de extra middelen onder de gemeenten is inmiddels 
bekend. Aan 77 gemeenten zijn extra middelen toegekend. 

Het fonds bedraagt voor 2018 € 200 miljoen. Rijk en gemeenten dragen ieder € 100 miljoen 
bij. Dit bedrag wordt aan de hand van verschillende criteria verdeeld over gemeenten. 
Gemeenten konden tot en met 15 september 2018 een aanvraag indienen om in 
aanmerking te komen voor middelen uit het fonds. In totaal hebben 88 gemeenten een 
aanvraag ingediend. Op 1 november jl. is de verdeling 2018 vastgesteld. Uiteindelijk 
kwamen 77 gemeenten in aanmerking voor middelen uit het fonds. 

Voor aanbieders die in overleg zijn over de tarieven voor de Wmo is het van belang te 
weten welke gemeenten extra middelen hebben gekregen. 

Klik hier voor de verdeling van de extra middelen van de tekortgemeenten. 

 

  

https://vng.nl/files/vng/verdeling_van_de_middelen_fonds_tekortgemeenten_2018.pdf
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Vastgoed 

Brancheorganisaties zorg vragen om wijziging informatieplicht energiebesparende maatregelen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 6 november 2018) 

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat wil dat (zorg)organisaties per juli 2019 
het bevoegd gezag informeren over het nemen van energiebesparende maatregelen. ActiZ 
vindt dit onnodige administratieve lasten en vraagt om aansluiting bij de aanpak van 
verduurzaming van het zorgvastgoed zoals zorgorganisaties en zorgbranches die beogen 
op grond van de Green Deal. 

Op 3 oktober 2018 heeft minister Wiebes een voorstel naar de Tweede Kamer gestuurd, 
waarin voor (zorg)instellingen per juli 2019 een zogenoemde informatieplicht wordt 
opgenomen voor energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of 
minder. Deze maatregelen worden vervolgens opgesomd in een per januari 2019 aan te 
passen Erkende Maatregelenlijst (EML). Zorgorganisaties moeten aangeven of ze deze 
(vaak korte termijn) maatregelen hebben genomen. Naar aanleiding van de informatie kan 
het bevoegd gezag (veelal milieudienst) handhavend optreden. 

ActiZ heeft samen met GGZ Nederland, VGN, NFU en de NVZ de Tweede Kamer 
geattendeerd op de hierdoor dreigende administratieve last en op het gebrek aan eenheid 
in het Kabinetsbeleid. In de brief refereren we aan de onlangs gesloten Green Deal waarin 
geen informatieplicht wordt genoemd en aan de ervaringen met de verplichte energie-
audits vanaf 2015. De brancheorganisaties melden de Kamer dat juist een ambitieuze 
aanpak is afgesproken met VWS over de verduurzaming van de instellingen. Daarin wordt 
toegewerkt naar een instrument (‘routekaart’) voor verduurzaming van het zorgvastgoed 
per zorgorganisatie, waarin zorgorganisaties zelf aangeven hoe de (inter)nationale 
ambities voor 2030 en 2050 bereikt gaan worden. Dit op basis van inzet en vertrouwen, 
niet op basis van verplichte normering voor de korte termijn met toezicht en handhaving 
en dreigende boetes. De branches vragen daarom de Kamer om bij de minister de 
benodigde ruimte voor de zorgsector te bepleiten, namelijk duurzaamheidsbeleid op basis 
van de Green Deal. 

Hiernaast zijn de branches ook in overleg met het ministerie van Economische Zaken en de 
Rijksdienst voor Ondernemend Nederland om die ruimte voor de eigen aanpak ook 
wettelijk te regelen. 

Bijlage: 

- Activiteitenbesluit milieubeheer en informatieplicht energiebesparende maatregelen 

 

  

https://www.actiz.nl/stream/brief-aan-tk-activiteitenbesluit-milieubeheer-en-informatieplicht-energiebesparende-maatregelen
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Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Uitgangspunten verantwoording en controle Kwaliteitsbudget verpleeghuizen vastgesteld 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 3 december 2018) 

ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben overeenstemming bereikt over de 
uitgangspunten voor de verantwoording en het accountantsonderzoek van het 
kwaliteitsbudget verpleeghuizen. Deze uitgangspunten hebben draagvlak bij het ministerie 
van VWS. ZN en ActiZ buigen zich de komende weken over de verdere uitwerking. De 
partijen zijn blij dat hiermee een belangrijke landelijke afspraak tot stand is gekomen. 

Kwaliteitsbudget 

Minister De Jonge van VWS heeft het kwaliteitsbudget beschikbaar gesteld voor opleiden 
en het verbeteren van de kwaliteit in verpleeghuizen. Zorgkantoren en zorgaanbieders 
voeren met elkaar de dialoog om tot passende afspraken komen over het kwaliteitsbudget. 
Voor deze afspraken heeft ZN een begrotings- en verantwoordingsmodel (augustus 2018) 
ontwikkeld. Dat model is en blijft de basis voor de aanvraag- en verantwoordingsprocedure 
tussen zorgaanbieder en zorgkantoor. 

Verantwoording, rondrekening en accountantsonderzoek 

Zorgaanbieders en zorgkantoren voeren de dialoog over de stand van zaken en de 
verantwoording van het kwaliteitsbudget op basis van het eerder genoemde begrotings- 
en verantwoordingsmodel en het kwaliteitsplan. Naast het begrotings- en 
verantwoordingsmodel wordt een relatief eenvoudig model ontwikkeld voor een 
‘rondrekening’ van het verantwoorde kwaliteitsbudget. De ingrediënten voor deze 
rondrekening bestaan uit objectieve én toetsbare parameters (SV-loon, SV-dagen, facturen 
inhuur en omzetontwikkeling). Deze parameters kunnen zorgaanbieders eenvoudig uit hun 
administratie halen. De accountant rapporteert over de aansluiting van deze parameters 
op de administratie van de zorgaanbieder in een rapport van feitelijke bevindingen. 

De rondrekening en het rapport van de accountant vormen een toetsingskader voor 
zorgkantoren om het door zorgaanbieders verantwoorde kwaliteitsbudget te toetsen op 
plausibiliteit. Grote afwijkingen tussen het verantwoorde kwaliteitsbudget en de 
uitkomsten van de rondrekening dient de zorgaanbieder aan het zorgkantoor toe te 
lichten. Daarbij kan blijken dat de afwijking plausibel is (en de verantwoording niet 
aangepast hoeft te worden) of dat de verantwoording wel aangepast moet worden dan 
wel dat het zorgkantoor het kwaliteitsbudget lager vaststelt dan de verantwoording. 

De planning 

In de aankomende weken staat bij alle partijen de verdere uitwerking van het begrotings- 
en verantwoordingsmodel, het model voor de rondrekening en het accountantsprotocol 
op de agenda. De bedoeling van het kwaliteitsbudget, meer mensen in de zorg en meer 
inzet voor de cliënt met zo min mogelijk administratieve lasten, is daarbij leidend. ActiZ en 
ZN willen het definitieve begrotings- en verantwoordingsmodel eind december 2018 
beschikbaar stellen. Het model voor de rondrekening en het accountantsprotocol -die in 
het voorjaar 2020 voor het eerst toegepast zullen worden- volgen dan zo spoedig mogelijk 
in 2019. 
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Inzet ActiZ 

ActiZ heeft altijd gepleit om de extra middelen die beschikbaar komen voor de 
implementatie van het kwaliteitskader op te nemen in de reguliere tarieven. In dat geval 
zou er geen sprake zijn van een begrotings- en verantwoordingsmodel waarmee het 
kwaliteitsbudget bij het zorgkantoor wordt aangevraagd en verantwoord. Voor het 
ministerie van VWS was dit niet mogelijk. Zij waren van mening dat er meer sturing op de 
besteding mogelijk moest zijn, met daarbij een aanvullende begroting en verantwoording 
over de € 2,1 miljard. Binnen de ruimte die VWS aan ZN heeft gegeven, heeft ZN met ons 
overleg gevoerd over hoe de verantwoording zo beperkt mogelijk kon blijven, zonder 
tekort te doen aan de gevraagde verantwoordingsinformatie door VWS. Gegeven de 
hiervoor geschetste context is ActiZ van mening dat ZN en ActiZ erin zijn geslaagd om een 
optimaal verantwoordings- en controleproces te creëren, passend bij de bedoeling van het 
kwaliteitsbudget. 

 

In 15 schrapsessies naar meer tijd voor zorg 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 28 november 2018) 

Administratieve lasten zorgen vaak voor frustraties en onvrede. Want de meeste  
mensen die in de zorg werken willen niet bezig zijn met onnodige afvinklijstjes, maar met 
(ver-)zorgen en ondersteunen. Zes teams uit verschillende zorgorganisaties trapten op  
27 november de eerste schrapsessie af, door de regeldruk in hun eigen organisatie in kaart 
te brengen en aan te pakken. 

In 2019 worden er nog 14 schrapsessies georganiseerd. Zorgorganisaties kunnen zich 
hiervoor aanmelden via Vilans: www.vilans.nl/schrapsessieregeldruk.   

Initiatief van sociale partners 

De schrapsessies zijn een initiatief ActiZ, CNV, FNV, FBZ, NU ’91 en Zorgthuis NL, in 
samenwerking met het ministerie van VWS en Vilans. Sociale partners hebben in de cao 
VVT afspraken gemaakt over de aanpak van administratieve lasten. Daarmee willen ze 
onder meer het werkplezier vergroten en onnodige uitstroom van medewerkers 
voorkomen. 

De schrap- en verbetersessies worden uitgevoerd door Vilans. De aanpak van de sociale 
partners is afgestemd met het ministerie van VWS en maakt onderdeel uit van het 
Actieplan ‘(Ont)regel de zorg’.  

“Medewerkers moeten ruimte hebben om te kunnen doen waar ze goed in zijn en waar ze 
voor opgeleid zijn: goede zorg bieden. Meer regels en controle helpen daar niet bij”, aldus 
Trudy Prins, bestuursvoorzitter De Rijnhoven en lid commissie Arbeid van ActiZ, 
“vertrouwen wel.”  

Snappen, schrappen, verbeteren 

Het snappen, schrappen en verbeteren van regels, dat is de kern van de 15 schrapsessies 
die nu worden georganiseerd. De schrapsessies dragen bij aan bewustwording van het 
ontstaan van regels en registraties en biedt zorg-, kwaliteit- , beleidsmedewerkers en 
bestuurders handvaten om zelf de (interne) regeldruk te verminderen. Aan het einde van 
iedere bijeenkomst, hebben de teams een top 3 van regels en registraties geformuleerd 
waarmee ze aan de slag gaan en gaan de teams naar huis met een plan van aanpak, 
hulpmiddelen en ideeën.  

http://www.vilans.nl/schrapsessieregeldruk
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Anneke Westerlaken, voorzitter CNV Zorg & Welzijn: “Het zijn de medewerkers die het 
beste kunnen inschatten welke regels wel of niet zinvol zijn.”  

Externe regeldruk 

Met alleen schrap- en verbetersessie zijn we er echter niet. Er is een sterke verwevenheid 
tussen interne regeldruk en externe regeldruk. Als we niet ook de externe regeldruk 
verminderen, zullen schrap- en verbetersessies onvoldoende effect hebben. VWS en 
sociale partners hebben afgesproken ook daarin gezamenlijk actie te ondernemen. Na de 
15 schrapsessies worden er 5 terugkomdagen georganiseerd. Naast het uitwisselen van de 
ervaringen van deelnemers, hebben deze ook als doel om te inventariseren welke regels 
op landelijk niveau aangepakt moeten worden. 

 

Commissie buigt zich over de zorg voor ouderen thuis in 2030 
(Bron: Ministerie VWS - nieuwsbericht 2 november 2018) 

Wat is er nodig om de zorg voor thuiswonende ouderen ook in de toekomst op peil te 
houden? Om die vraag te beantwoorden stelt het kabinet een commissie in die wordt 
voorgezeten door Leon van Halder, bestuursvoorzitter van het Radboudumc te Nijmegen. 
De commissie zal uiterlijk eind 2019 advies uitbrengen.  

Langer thuis 

Eerder dit jaar presenteerde minister De Jonge van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het 
programma ‘Langer thuis’. Het programma is erop gericht te bevorderen dat zelfstandig 
wonende ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen, met de juiste 
ondersteuning, zorg en in een woning die aansluit bij hun persoonlijke behoeften. De focus 
ligt daarbij allereerst op goede zorg en ondersteuning voor thuiswonende ouderen binnen 
de grenzen van de huidige stelsels. Maar het programma wil ook fundamenteler kijken naar 
hoe trends als vergrijzing, het ontstaan van tekorten op de arbeidsmarkt en de toename 
van het aantal kwetsbare ouderen met verschillende chronische aandoeningen het hoofd 
kan worden geboden.  

Commissie  

Het kabinet stelt daarom de commissie Toekomst zorg thuiswonende ouderen in. In de 
commissie hebben deskundigen zitting uit verschillende domeinen: gemeenten, 
zorgverzekeringen, sociaal domein, eerstelijnszorg, medische zorg, stelsel, innovatie. Aan 
de commissie wordt gevraagd te beschrijven hoe de zorg thuis voor ouderen er nu uitziet 
en welke ontwikkelingen zij ziet die gevolgen hebben voor de zorg voor ouderen thuis. 
Vervolgens wordt de commissie verzocht zich uit te spreken over wat deze ontwikkelingen 
betekenen voor de organisatie en de betaalbaarheid van de zorg thuis in 2030. Moeten 
ondersteuning en zorg anders worden ingericht om te zorgen dat ze ook in 2030 op niveau 
zijn? Die vraag zal de commissie voor het eind van volgend jaar beantwoorden. 
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ZN: kwaliteitskader wijkverpleging geldt ook voor nieuwe zorgaanbieders 
(Bron: ZN - nieuwsbericht 13 november 2018) 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) wil dat de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) straks met 
de voorgenomen Wet toelating zorgaanbieders nieuwe aanbieders kan gaan toetsen aan 
de hand van het kwaliteitskader wijkverpleging. Dat staat in een brief van ZN aan de 
Tweede Kamer voor het AO Wijkverpleging. In het kwaliteitskader wijkverpleging heeft de 
sector vastgelegd dat wijkverpleegkundigen werken in teamverband en in lokale 
netwerken binnen het zorg- en sociale domein. Dit is cruciaal voor het op- en afschalen van 
zorg, het inschakelen van gespecialiseerde collega’s, goede waarneming bij afwezigheid en 
het investeren in systemen voor goede, digitale informatie-uitwisseling met andere 
zorgverleners. 

Het aantal nieuwe zorgaanbieders in de wijkverpleging stijgt flink. Het gaat veelal om kleine 
organisaties of zelfstandigen. Er zijn inmiddels bijna 5.000 aanbieders van wijkverpleging. 
Deze grote fragmentatie van zorgaanbieders levert een aantal risico’s op. Niet alle kleine 
(zelfstandige) zorgaanbieders kunnen de zorg- en sociale netwerken in de wijk en 
professionele bedrijfsvoering even goed voor hun patiënten organiseren. Zoals uit 
onderzoek blijkt, neemt het aantal niet-gecontracteerde zorgaanbieders in de 
wijkverpleging fors toe. Zorgverzekeraars spannen zich in om samen met (ook kleine) 
aanbieders van wijkverpleging meerjarige contractafspraken te maken die aansluiten bij 
integrale zorg in de wijk en regio. Het is dan van belang dat ook nieuwe zorgaanbieders 
(klein en groot) zorg kunnen leveren binnen het kwaliteitskader voor de wijkverpleging. 

Registratie wachttijden wijkverpleging 

ZN pleit in de brief aan de Tweede Kamer ook voor registratie van wachttijden door alle 
aanbieders van wijkverpleging. Vroegtijdige signalering van wachttijden is cruciaal om de 
toegang tot wijkverpleegkundige zorg voor alle (toekomstige) patiënten te garanderen. 
Binnenkort starten zorgaanbieders met de aanlevering van hun wachttijden voor 
casemanagement dementie bij Vektis. Zorgverzekeraars willen kijken of de registratie kan 
worden uitgebreid naar alle vormen van wijkverpleging. Met een toename van de vraag 
naar wijkverpleging is het van groot belang dat zorgaanbieders en zorgverzekeraars 
vroegtijdig zicht hebben op het eventueel ontstaan van wachttijden. 

ZN begrijpt dat de registratie van wachttijden snel wordt bestempeld als extra 
administratieve last. Maar ZN waarschuwt dat als oplopende wachttijden in de 
wijkverpleging te laat in beeld komen, dit grote risico’s met zich meebrengt voor de zorg 
aan vaak kwetsbare mensen. Zorgverzekeraars beschouwen de registratie en publicatie 
van actuele wachttijden als basisinformatie. Op basis van de ervaringen in de GGZ zal 
worden gekeken naar een registratie met de minste administratieve lasten. 

Versterking wijkverpleging in de eerste lijn 

De wijkverpleging is volop in ontwikkeling. Alle partijen werken hard aan de 
professionalisering en de versterking van de verpleegkundige zorg in de wijk. Dit gebeurt 
onder andere op basis van de afspraken uit het hoofdlijnenakkoord, het programma Langer 
thuis en het actieplan Werken in de zorg. Daarnaast werkt de sector hard aan de uitwerking 
van de kwaliteitsstandaarden en ligt er een masterplan indicatiestelling dat de 
praktijkvariatie terug moet brengen. 

  



 

Pagina 17 

Geregeld in de Zorg november 2018 

ZN ziet dat al deze inspanningen een stevige bijdrage leveren aan de versterking van de 
wijkverpleging in de eerste lijn zoals die vanaf 2015 is ingezet. En dat is ook nodig omdat 
elke maand ongeveer 300.000 mensen in Nederland een beroep doen op goede en 
professionele wijkverpleegkundige zorg. En dat aantal zal gestaag blijven groeien. Ook de 
investeringen in de wijkverpleging stijgen de komende jaren met 2,4% per jaar. 

 

Wetenschap deelt inzichten met zorgkantoren over inkopen op kwaliteit verpleeghuiszorg 
(Bron: ZN - nieuwsbericht 31 oktober 2018) 

Zorgkantoren hebben als taak om kwalitatief goede zorg in te kopen voor de langdurige 
zorg, waaronder de verpleeghuiszorg. De rol van zorgkantoren verandert door de invoering 
van kwaliteitskaders voor de verpleeghuissector. Zorgkantoren kopen zorg in en kijken 
daarbij nu steeds nadrukkelijker naar de kwaliteit van die zorg en de wensen van cliënten. 
Maar wat is kwaliteit, hoe krijg je daar inzicht in, hoe kun je kwaliteit verbeteren en hoe 
koop je kwaliteit in? In de wetenschap bestaan hierover verschillende visies. Daarover 
organiseerden zorgkantoren op 25 oktober jl. het symposium “Inzicht in kwaliteit van 
verpleeghuizen in wetenschappelijk perspectief”. 

Zes wetenschappers vertelden een zaal vol zorginkopers en vertegenwoordigers van IGJ, 
VWS, NZa en ZiNL hoe zij aankijken tegen kwaliteit van zorg. Grofweg zijn er twee 
stromingen als het gaat om het definiëren en meten van kwaliteit: de narratieve (op 
verhalen gebaseerd) en de normatieve (op cijfers/indicatoren gestoeld). 

Dialoog met cliënt en zorgverlener 

“Zorgkantoren hanteerden tot voor kort vooral normatieve gegevens om de kwaliteit van 
zorg te bepalen. Met de veranderende rol van de zorgkantoren zie je dat we nu ook de 
narratieve kant opgaan, onder meer doordat we veel nadrukkelijker de dialoog opzoeken 
met de cliënt en de zorgverlener,” zegt Patrick van Emden, projectleider kwaliteit bij het 
zorgkantoor van Zorg en Zekerheid en één van de organisatoren van het symposium. “Om 
kwaliteit goed te kunnen vaststellen en meten, heb je waarschijnlijk zowel normatieve als 
narratieve elementen nodig. Het narratieve leent zich goed om goede voorbeelden boven 
tafel te krijgen, maar om partijen onderling te vergelijken heb je toch normatieve gegevens 
nodig. Omdat we als zorgkantoren de taak hebben om voor iedereen goede kwaliteit van 
zorg in te kopen, hebben we als zorgkantoren dus ook behoefte aan die normatieve 
gegevens.” 

Stimuleren van verbetering 

Marjon Schoneveld, beleidsadviseur Langdurige Zorg bij Zorgverzekeraars Nederland en 
nauw betrokken bij het Project Inkoop op Kwaliteit van de gezamenlijke zorgkantoren, vult 
aan: “Zorgkantoren hebben een rol bij het stimuleren van verbetering bij zorgaanbieders. 
Mensen verwachten dat zorgkantoren erg op de cijfers zitten, maar zorgkantoren willen 
juist graag de verhalen van cliënten en zorgverleners horen. Doordat zorgkantoren bij veel 
aanbieders over de vloer komen, kunnen ze goede voorbeelden ook makkelijk delen.” Jaap 
Stappers, senior zorginkoper bij het zorgkantoor van CZ en één van de initiatiefnemers: “In 
de diverse presentaties kwam steeds terug dat de driehoek cliënt, naaste, zorgverlener zo 
belangrijk is om kwaliteit te kunnen bepalen. Wij vormen als zorgkantoren ook een 
driehoek, namelijk die met de cliënt en de zorgaanbieder. Daarom is de dialoog met die 
partijen zo belangrijk om inzicht in kwaliteit te krijgen. In dat opzicht werken zorgkantoren 
al volgens bestaande wetenschappelijke theorieën.” 
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Verbinding 

Zowel de narratieve als de normatieve manier lijken dus nodig om de kwaliteit van zorg 
goed in kaart te kunnen brengen. Daarnaast zijn er objectieve en subjectieve gegevens, die 
je kunt gebruiken om kwaliteit te bepalen. Voor zorgkantoren was het niet de eerste 
kennismaking met de wetenschap maar wat nieuw is, is dat nu de verbinding tussen 
wetenschappelijke inzichten over kwaliteit en zorginkoop wordt gemaakt. Zorginkoop is 
nog een betrekkelijk nieuw wetenschappelijk thema. Patrick van Emden (Zorg en 
Zekerheid): “Ik vond het mooi dat Erik van Raaij (bijzonder hoogleraar inkoopmanagement 
in de zorg aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) zei dat hij het als zijn missie ziet om de 
wetenschap met de praktijk te verbinden.“ Dat was ook een van de doelstellingen van het 
symposium. 

Perspectieven 

Een belangrijk inzicht dat werd gedeeld op het symposium, is dat je ook rekening moet 
houden met verschillende perspectieven op de kwaliteit van zorg. Als je cliënt bent kijk je 
anders naar de kwaliteit van zorg, dan als je zorgprofessional bent, of zorgkantoor. 

Het viel Marjon Schoneveld (ZN) op dat Joris Slaets, hoogleraar ouderengeneeskunde 
Universiteit Groningen, zei ‘dat we nog te weinig stilstaan bij de vraag wat betekenis geeft 
aan het leven van kwetsbare mensen’. Op basis van verhalen van onder andere cliënten 
benoemt hij thema’s - hij noemt ze labels - waarmee hij waarde creëert voor nieuw beleid. 
“Het lijkt me interessant om te kijken wat we kunnen leren als we zijn onderzoekmethode 
toepassen op onze dialogen.” Jaap Stappers (CZ) ziet nog wel een valkuil: “We moeten 
ervoor waken dat we niet één verhaal als het verhaal van iedereen maken. N=1 is niet 
meteen de waarheid. We moeten zorgen dat we altijd verschillende bronnen hebben om 
een verhaal te duiden.” 

Rol zorgkantoren 

Zorgkantoren werken - onder regie van ZN - in het project Inkoop op Kwaliteit nauw samen 
om eenduidig naar kwaliteit te kijken. De eerste fase is nu afgerond. In het vervolg staat 
‘leren en verbeteren’ centraal, zowel voor zorgaanbieders als voor zorgkantoren. Daarbij 
hoort ook het betrekken van een wetenschappelijke blik op kwaliteit in de zorg. Wat 
kunnen zorgkantoren hierin leren en hoe kunnen ze vanuit de zorginkoop een bijdrage 
leveren in het verbeteren van de kwaliteit van de zorg zoals vastgesteld in de 
Kwaliteitskaders? 

Vervolg 

Patrick van Emden (Zorg en Zekerheid): “Wij hebben dit symposium georganiseerd omdat 
we vinden dat de gezamenlijke zorgkantoren een veel structurelere binding met de 
wetenschap moeten hebben. Met deze eerste stap hebben we nu een overzicht gegeven 
van de verschillende theorieën. Een volgende stap is om met elkaar in discussie te gaan 
over de voor- en nadelen van de verschillende modellen en wat wij er als zorgkantoren van 
kunnen leren. Alle informatie die zorgkantoren nu verzamelen op het gebied van de 
kwaliteit van zorg, biedt mooie openingen voor onderzoek, nu en in de toekomst.” 

Al met al leverde het symposium veel nieuwe inzichten op. Marjon Schoneveld (ZN): “De 
wetenschap is best verdeeld, zo bleek wel uit de verschillende presentaties. Er is niet één 
waarheid, maar op basis van wat ik gehoord heb denk ik dat we op de goede weg zijn als 
zorgkantoren.“ Jaap Stappers (CZ): “Als zorgkantoren kijken we niet alleen meer normatief 
maar ook narratief. We richten ons steeds meer op het leren en verbeteren van 
organisaties door middel van dialoog en dat is een mooie ontwikkeling.” 
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Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 

Groepsmeerzorg nu voor alle aanbieders mogelijk 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 30 november 2018) 

Met ingang van 2019 is het voor alle aanbieders mogelijk om ook Meerzorg aan te vragen 
voor groepen van cliënten. Bij het aanvragen van groepsmeerzorg staat het verbeteren van 
de kwaliteit van leven van cliënten centraal. Tot nu toe lag de focus bij meerzorg vooral op 
‘het recht op extra geld’ en de verantwoording daarvan. Het nieuwe meerzorgbeleid is een 
samenwerking tussen de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN), 
Zorgverzekeraars Nederland (ZN), de zorgkantoren en het Centrum Consultatie en 
Expertise (CCE). 

Zorgaanbieders kunnen met Meerzorg extra budget aanvragen voor cliënten met extreme 
zorgbehoefte (gedragsproblematiek en ernstige somatische problematiek). Deze zorg komt 
dan bovenop de reguliere zorg. Meerzorg bestond voorheen alleen uit een financiële 
bijdrage voor de (tijdelijke) inzet van meer 1-op-1 begeleiding voor deze cliënten. Uiteraard 
blijft dit mogelijk. 

Bij groepsmeerzorg wordt niet alleen gekeken naar de cliënt zelf, maar wegen ook zaken 
als de leefomgeving van de cliënt, de groepssamenstelling, de deskundigheid van de 
begeleiders en de organisatiecultuur mee.  

Het nieuwe beleid is voortgekomen uit 10 proeftuinen in het hele land, waarbij elke 
zorgaanbieder op zijn eigen manier de afgelopen 3 jaar experimenteerde met het 
verbeteren van de zorg met Meerzorg-middelen. Op basis van de ervaringen vanuit deze 
proeftuinen hebben ZN, VGN, CCE en NZa een nieuwe aanpak geformuleerd. In de 
beleidsregel is deze nu geformaliseerd. 

Het nieuwe beleid is een omwenteling met voordelen voor alle partijen: cliënt-
vertegenwoordigers, zorgaanbieders, zorgkantoren en het CCE (de vierhoek genoemd). 
Cliënten ervaren een betere kwaliteit van leven en de ouders van cliënten krijgen meer 
inbreng om dit te realiseren. Daarnaast kunnen zorgaanbieders de financiële middelen nu 
flexibeler (namelijk niet per se cliëntgebonden) inzetten. Bijvoorbeeld voor 
deskundigheidsbevordering, intervisie en coaching van personeel en het creëren van een 
leefbare omgeving voor meerdere cliënten tegelijk. Zorgkantoren krijgen meer zicht op de 
praktijk, door de dialoog hierover aan te gaan met betrokken partijen en zelf de aanvragen 
te beoordelen. Het CCE krijgt een meer inhoudelijke rol en geeft advies over het verbeteren 
van de kwaliteit van zorg en de kwaliteit van leven van cliënten. Voorheen toetste het CCE 
vooral of de aanvraag voor extra financiën terecht was. 

CCE, cliëntvertegenwoordigers, zorgaanbieders en zorgkantoor (de vierhoek) kijken samen 
wat er jaarlijks per organisatie nodig is aan Meerzorg en hoe dat vorm moet krijgen. Het 
zorgkantoor toetst vervolgens de Meerzorgaanvragen en beslist over de toekenning van 
het budget. 
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Ophef rond dagbestedingsvervoer 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 19 november 2018) 

Per 1 januari treedt de nieuwe regeling voor Wlz-dagbestedingsvervoer in werking. 

Naar nu blijkt geeft de nieuwe regeling aanleiding voor discussie en interpretatieverschillen 
en leidt die in voorkomende gevallen tot budgetdaling in plaats van budgetstijging. Een 
aantal wijzigingen in de beleidsregel c.q. prestatiebeschrijving is op een aantal punten 
onduidelijk waardoor zowel aanbieders als zorgkantoren er verschillende interpretaties 
van de beleidsregel op na houden. Waarom de NZa de beleidsregel op deze punten heeft 
aangepast en daarmee de toepassing inperkt, is ook niet geheel duidelijk.  

Op een aantal punten hebben we de NZa en het Zorginstituut om opheldering gevraagd. 
Ten aanzien van het niet langer mogen declareren van de vervoersprestatie bij gebruik van 
OV-vervoer, lopen er momenteel gesprekken tussen Zorginstituut en NZa. Tevens zijn er 
tussen VWS en Zorginstituut gesprekken gaande over de medische noodzaak. Deze wordt 
niet meer in de Wlz genoemd maar in de beleidsregel wordt medische noodzaak wel als 
voorwaarde genoemd.  

De NZa heeft beloofd nog dit jaar met duidelijkheid te komen. In het ZZP-bekostiging-
onderhoudsoverleg is dit punt uitvoerig aan de orde geweest. Zorginstituut Nederland en 
de aanwezige zorgkantoren zijn het met de VGN eens dat op zijn minst het OV vervoer een 
declarabele vervoersprestatie moet blijven. Het Zorginstituut heeft ons laten weten van 
mening te zijn dat de NZa te beperkend is en de wijze van vervoer aan de aanbieders moet 
overlaten. De aanspraak zelf kent dergelijke beperkingen niet. Het Zorginstituut zal 
hierover in gesprek gaan met de NZa. 

Naast OV-vervoer heeft de VGN ook de onduidelijkheid rond vervoer op instellings-
terreinen aangekaart. De regeling meldt dat vervoer alleen declarabel is mits de 
dagbestedingslocatie een andere is dan de woonlocatie. Sommige aanbieders en 
zorgkantoren interpreteren de term "locatie" nogal ruim en verstaan hier het gehele 
instellingsterrein onder. Van de kant van de NZa bereiken ons hierover wisselende 
interpretaties. Beide beperkingen zijn zeer onwenselijk en er gaat een perverse prikkel van 
uit. Ook heeft de VGN laten weten de nieuwe tarieven voor kinderen en rolstoelers in de 
laagste categorieën (C1 en C2) onrealistisch te vinden (te laag en zelfs lager dan de huidige 
tarieven). Hierdoor worden zorgaanbieders die de dagbesteding binnen 10 km. van de 
woonlocaties hebben georganiseerd, gedupeerd. In samenhang met het wegvallen van de 
OV-vervoersvergoeding kan het vervoersbudget daardoor fors dalen. Dit zou kunnen 
betekenen dat de landelijk ter beschikking gestelde 75 miljoen voor een (groot) deel niet 
wordt aangewend. De VGN heeft de NZa daarop geattendeerd. De NZa heeft toegezegd de 
tarieven en kosten dit jaar te monitoren. De VGN wil de benutting van het extra budget 
aan de hand van de productieafspraken al in beeld hebben.  

In gevallen dat de verwachte vervoerskosten niet door de nieuwe tarieven en 
tariefsystematiek worden gedekt, biedt de beleidsregel als oplossing de mogelijkheid om 
in overleg met het zorgkantoor een categorie-indeling te kiezen die wel kostendekkend 
uitpakt.  
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BPM-maatregel kabinet dupeert gehandicapten 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 13 november 2018) 

De VGN overhandigde op dinsdagmiddag 13 november, als lid van een delegatie van 
betrokkenen in het zorgvervoer, een petitie voor het behoud van de BPM-teruggave voor 
het taxi- en zorgvervoer. Om de overstap naar elektrisch taxivervoer te stimuleren en te 
versnellen, heeft het kabinet voorgesteld om de BPM-teruggave voor dit vervoer af te 
schaffen. De sociale partners en belangenorganisaties benadrukken dat deze maatregel 
leidt tot een kostenstijging van bijna 14% in het zorgvervoer. Dit gaat ten koste van 
kwetsbare groepen die voor hun mobiliteit afhankelijk zijn van dit vervoer. 

De VGN wil deze ontwikkeling een halt toeroepen samen met FNV Taxi, CNV, Koninklijk 
Nederlands Vervoer (KNV), Ieder(in), RAI, SFT en AIM. Het manifest is ondertekend door 
enkele honderden werknemers, cliënten, ondernemers en belangenbehartigers. Het 
zorgvervoer staat al jaren onder druk en zal hierdoor nog verder onder druk komen te 
staan. Het gevolg: een verslechtering en verschraling van zorgvervoer. 

Geen alternatieven  

Hoewel de sector voorstander is van elektrisch vervoer, moet een versnelde introductie 
wel realistisch en betaalbaar zijn. Omdat het zorgvervoer minder dan 2% van het totaal 
aantal bestelbussen vormt, staan fabrikanten niet te springen om een versnelde 
introductie van elektrische rolstoelbussen. Vanwege het gewicht van deze rolstoelbussen 
moeten chauffeurs bovendien in het bezit zijn van groot rijbewijs C in plaats van het  
B-rijbewijs. ‘Er zijn op dit moment gewoon te weinig betaalbare en bruikbare alternatieven 
voorhanden’, aldus Hubert Andela, directeur Koninklijk Nederlands Vervoer. ‘Het VN-
verdrag Handicap benadrukt dat iedereen recht heeft op het gebruik van publiek vervoer. 
Maar door de BPM-teruggave af te schaffen, wordt het tegenovergestelde bereikt.’ 

Over de BPM-teruggave 

Ondernemers in het taxi- en zorgvervoer krijgen bij de aanschaf van voertuigen, taxi’s en 
bijvoorbeeld rolstoelbussen de belasting voor personenauto’s en motorvoertuigen (BPM) 
die zij betalen terug. Ook ondernemers in het OV, ambulancevervoer, vrijwilligers-
organisaties en organisaties met zakelijke bestelbussen krijgen BPM-teruggave. Het 
kabinet wil alleen voor het taxi- en zorgvervoer de BPM-teruggave afschaffen. In Nederland 
zijn er 18.000 zorgvervoerbussen op een totaal van 820.000 bestelbussen. 

 

Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 

Randvoorwaarde voor succesvolle realisatie hoofdlijnenakkoord GGZ nog niet vervuld 
(Bron: GGZ-Nederland - nieuwsbericht 30 november 2018) 

Ondanks heldere afspraken en een gedeelde visie op de toekomst in het hoofdlijnen-
akkoord voor de ggz, maakt GGZ Nederland zich in aanloop naar het AO GGZ in de Tweede 
Kamer op 6 december wel zorgen. Er valt nog veel te winnen als het gaat om de 
randvoorwaarden die nodig zijn voor goede zorg aan patiënten en cliënten in de ggz. Dat 
meldt GGZ Nederland in een brief aan de Tweede Kamerleden. 

  

https://www.ggznederland.nl/actueel/ggz-brieven/brief-aan-vws-inzake-ao-ggz-op-6-december
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De zorgen van de branchevereniging zijn er als het gaat om de betrokkenheid van de VNG 
aan de gemaakte afspraken. De inzet van gemeenten is onontbeerlijk bij het terugdringen 
van wachttijden in de ggz en het ondersteunen van burgers met een psychische 
aandoening. We waren dan ook blij dat de VNG meesprak bij de totstandkoming van het 
hoofdlijnenakkoord ggz. Definitieve deelname is noodzakelijk om te komen tot goede zorg 
en ondersteuning voor mensen met een psychische aandoening.  

Arbeidsmarkt 

Er zijn veel onvervulde vacatures in de ggz. Gelukkig zijn er afspraken gemaakt over meer 
opleidingsplekken voor nieuwe studenten in beroepsgroepen die de sector over een aantal 
jaar kunnen versterken. Ook zijn er afspraken om niet-BIG-geregistreerde beroepen te 
kunnen financieren, zoals de ervaringsdeskundige. GGZ Nederland ziet graag dat de 
Nederlandse Zorgautoriteit kiest voor een experiment waarbij de financiering van deze 
beroepsgroepen uit de dbc’s wordt afgeleid. Dit sluit het meest aan bij de huidige situatie 
en biedt de minste administratieve lasten voor zorgaanbieders. Niet-BIG-geregistreerde 
professionals zorgen voor betere aansluiting bij zorgvragen van patiënten en kortere 
wachttijden. 

Wachttijden 

Uit een peiling van GGZ Nederland blijkt dat 35.000 mensen wachten op gespecialiseerde 
ggz. Dat zijn er te veel. We zien gelukkig veel initiatieven bij ggz-instellingen om wachttijden 
aan te pakken. Niet alleen leveren alle leden van GGZ Nederland wachttijden aan bij Vektis, 
ze zijn ook bezig met verbeteringen die kortere wachttijden betekenen. Daarnaast zijn 
echter investeringen in zorg op de juiste plek, de aanpak van tekorten op de arbeidsmarkt 
en vermindering van regeldruk essentiële voorwaarden voor het oplossen van wachttijden. 
Ook laten de regionale taskforces zien dat er door verdere regionale samenwerking tussen 
ketenpartners verbetering mogelijk is. Deze samenwerking ontstaat niet vanzelf, maar 
moet gefaciliteerd worden. GGZ Nederland ziet hierin een rol voor het ministerie van VWS. 

Administratieve lasten 

GGZ Nederland heeft goede hoop dat de resultaten van de Taskfoce gepast gebruik leiden 
tot vermindering van administratieve lasten. Dat betekent dat zorgprofessionals meer tijd 
kunnen besteden aan patiënten. Maar op het punt van de rechtmatigheid en de 
vorderingen rond aanpassing van het kwaliteitsstatuut, zien we helaas te weinig van 
voortgang. Terwijl aanpassingen ruimte bieden voor het verminderen van regeldruk en het 
verruimen van taakherschikking, zodat patiëntenzorg verbetert. 

Bijlagen: 

- Brief GGZ Nederland aan Tweede Kamer tbv AO GGZ - 6 december 2018 

- Q&A Wachttijden - GGZ Nederland - december 2018 

 

In 2019 geen nieuwe bekostiging voor acute ggz 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 22 november 2018) 

De nieuwe bekostiging van de acute ggz gaat volgend jaar niet door. De branche-
organisaties van zorgverzekeraars en zorgaanbieders trekken hun steun in voor inschrijving 
van een nieuwe zorgstandaard voor de acute ggz. Daardoor kan de Nederlandse 
Zorgautoriteit de nieuwe bekostiging in 2019 niet invoeren, en blijven de huidige regels 
voor de crisis-dbc’s van kracht. Dit is niet in het belang van de patiënt. 

https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/brief%20GGZ%20Nederland%20aan%20Tweede%20Kamer%20tbv%20AO%20GGZ%20-%206%20december%202018.pdf
https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/Q&A%20Wachttijden%20-%20GGZ%20Nederland%20-%20december%202018.pdf
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_256571_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_256571_22/1/
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In de zomer heeft de NZa de regelgeving voor 2019 bekend gemaakt. Daarin was ook de 
nieuwe bekostiging van de acute ggz opgenomen. Hiermee konden ggz-aanbieders en 
verzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie van de acute ggz, zodat die 
ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld is. Voorwaarde voor deze bekostiging was 
inschrijving van de generieke module door zorgverzekeraars en zorgaanbieders bij het 
Zorginstituut. 

Inmiddels is duidelijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders hun steun voor inschrijving 
per 2019 van de generieke module intrekken. Hierdoor is de NZa genoodzaakt om nu nog 
de nieuwe regels voor de acute ggz terug te draaien. Dat betekent dat de in 2018 bestaande 
regelgeving met crisis-dbc’s in 2019 blijft gelden. 

,,Dat is zorgelijk,’’ aldus Marian Kaljouw, voorzitter van de RvB van de NZa. ,,De generieke 
module is al geruime tijd af en is bedoeld om de kwaliteit van de acute ggz per regio te 
verbeteren.” 

Acute ggz is de zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis, zoals 
stemmingsstoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen. Jaarlijks gaat het 
om ongeveer 50.000 mensen. De nieuwe bekostiging gold voor het beschikbaar hebben 
van personeel en bedden voor de acute ggz. 

Meer informatie over deze en andere wijzigingen leest u in de circulaire over de 
regelgeving voor 2019. Op Werken met dbc's vindt u de dbc-documentatie en -tabellen 
voor de ggz en de forensische zorg. 

 

Vooralsnog geen extra budget jeugdhulp voor gemeenten 
(Bron: GGZ-Nederland - nieuwsbericht 13 november 2018) 

Kamerleden zien de problemen van gemeenten met financiële tekorten op jeugdhulp, 
maar er is geen meerderheid voor de oproep van gemeenten en zorgaanbieders voor meer 
budget. Dat bleek gisteren tijdens het wetgevingsoverleg over de begrotingsonderdelen 
Jeugd in de Tweede Kamer. De belangrijkste thema’s tijdens het debat waren zorgen over 
administratieve lasten voor zorgaanbieders, knellende budgetten bij gemeenten en vragen 
over de oorzaak van de toegenomen vraag naar jeugdhulp. 

Budget 

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de Branches Gespecialiseerde Zorg voor Jeugd 
(BGZJ), waaronder GGZ Nederland hadden tevoren een brandbrief gestuurd waarin was 
aangegeven dat te veel gemeenten kampen met te grote tekorten op jeugdhulp. 
GroenLinks diende, met steun van de PVV, PvdA en SP, een motie in waarin gevraagd wordt 
om aanvullende steun voor de komende jaren. Het lijkt er niet op dat de coalitiepartijen 
deze gaan steunen. Ook minister De Jonge is hier geen voorstander van, daarvoor vindt hij 
de verschillen tussen gemeenten te groot. Hij gaf aan niet vooruit te willen lopen op 
onderzoeken die lopen naar de budgettekorten en gestegen vraag naar jeugdhulp. Wel 
gaat minister De Jonge op verzoek van GroenLinks in gesprek met de VNG en de BGZJ over 
een scholingsfonds om de kwaliteit van jeugdhulp te waarborgen of te vergroten. 

  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_256571_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_256571_22/1/
https://werkenmetdbcs.nza.nl/ggz-releases/rg19b/menu-ID-4343
https://werkenmetdbcs.nza.nl/fz-releases/rf19b/menu-ID-4342
https://www.ggznederland.nl/actueel/zorgaanbieders-en-gemeenten-vragen-steun-kabinet-voor-tekorten-jeugdhulp
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Toegenomen vraag 

In antwoord op de toegenomen vraag naar jeugdhulp, pleitte René Peters van het CDA voor 
een maatschappelijk debat over de definitie van jeugdhulp. Wat vinden we 
maatschappelijk acceptabel? Hij zou graag zien dat professionals en gemeenten hierover 
met elkaar in gesprek gaan. De minister verwees in dat kader naar positieve ervaringen van 
de praktijkondersteuner jeugd bij huisartsen, die weet welke hulpmogelijkheden er zijn en 
goed kan inschatten wat nodig is voor kinderen. Sowieso ziet De Jonge graag dat huisartsen 
meer betrokken worden bij de vorming van zorg in het sociaal domein. 

Administratieve lasten en aanbestedingen 

Het CDA ziet ook graag een plan van het ministerie om de administratieve lasten voor 
zorgaanbieders te verminderen. Hij gaf een indrukwekkende opsomming van de regeldruk 
voor kleinschalige gezinshuizen. De minister gaf aan dat een wetvoorstel dat inmiddels 
door de Tweede Kamer behandeld wordt, helpt bij het terugdringen van regeldruk. De 
verschillende uitvoeringen van aanbestedingen en beperkingen die dit met zich mee 
brengt, kwam ook vaak ter sprake. Minister De Jonge liet weten niet gelukkig te zijn met 
de aanbestedingsplicht in het sociaal domein. Hij is in gesprek in Brussel met de Europese 
Commissie omdat er bij deze vorm van zorg volgens hem geen grensoverstijgend belang 
voor Europees aanbesteden is. Ook wil hij kijken naar andere vormen van bovenregionale 
specialistische jeugdhulp zoals anorexiazorg. 

Over de ingediende moties wordt aanstaande dinsdag gestemd. Zie ook het verslag op de 
website van de Tweede Kamer over dit debat. 

 

Veilige en gestandaardiseerde uitwisseling voor patiënten in de ggz 
(Bron: GGZ-Nederland - nieuwsbericht 2 november 2018) 

De staatssecretaris van VWS stelt via een subsidieregeling € 45 miljoen beschikbaar om de 
informatievoorziening in de curatieve geestelijke gezondheidszorg te verbeteren. Dit 
budget wordt beschikbaar gesteld voor het implementeren van standaarden voor 
gegevensuitwisseling tussen professionals en met de patiënt, het beschikbaar stellen van 
deze informatie aan de patiënt, het veilig verstrekken van (informatie over) medicatie en 
de inzet van eHealth bij de behandeling. Het doel is dat iedere patiënt over zijn eigen 
(medische) gegevens kan beschikken. Daardoor krijgt de patiënt de regie over zijn eigen 
zorgproces en kan hij zelf kiezen met wie hij zijn gegevens wil delen. Een belangrijke 
voorwaarde voor ggz-instellingen om in aanmerking te komen voor een bijdrage is dat zij 
daadwerkelijk resultaat behalen: dat zij vanaf 2021 patiënten digitaal inzage bieden in 
eigen gegevens en dat dit gestandaardiseerd gebeurt. Deze regeling volgt op het 
versnellingsprogramma informatie-uitwisseling patiënt en professional (VIPP) dat loopt in 
de medisch specialistische zorg. 

VIPP GGZ 

Met deze regeling worden ggz-instellingen ondersteund in het gestructureerd vastleggen 
van gegevens en het veilig met de patiënt uitwisselen daarvan. Inzage in de eigen gegevens 
kan bijvoorbeeld van belang zijn om thuis met een familielid nog eens rustig terug te lezen 
wat het behandelplan is. Maar het kan ook helpen om te zien welk medicijn is 
voorgeschreven en in welke hoeveelheid. Het gestandaardiseerd opslaan en digitaal delen 
van informatie tussen de instelling en de patiënt is een belangrijke stap om de zorg klaar 
te maken voor de toekomst.  

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-bespreekt-begrotingsonderdeel-jeugd
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/plenaire_verslagen/kamer_in_het_kort/kamer-bespreekt-begrotingsonderdeel-jeugd
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De patiënt kan de gegevens daardoor ook actief gebruiken en deze makkelijk delen met 
een andere zorgverleners. Door inzet van eHealth kan sneller worden gestart met de 
behandeling en worden wachtlijsten verminderd. 

GGZ Nederland 

De regeling sluit aan op het door GGZ Nederland - op 12 december 2017 gepresenteerde - 
visiedocument @PATIENTConnect, waarin haar toekomstvisie op de informatievoorziening 
in de ggz is vervat. “GGZ Nederland is blij met deze regeling en hoopt dat veel ggz-
instellingen zich gaan inschrijven. Het werken aan de doelen van de VIPP GGZ regeling raakt 
een gehele ggz-instelling”, aldus Veronique Esman, directeur GGZ Nederland. 
“Behandelaren en administratief medewerkers gaan gegevens gestructureerd vastleggen, 
waardoor we één taal gaan spreken, uitwisseling tussen professionals en met de patiënt 
makkelijker wordt en administratieve lasten op termijn worden verminderd. Maar nog 
belangrijker: de patiënt krijgt meer regie over zijn behandeling en zorg. Daarnaast worden 
recepten elektronisch verstuurd en medicatie door de behandelaar geverifieerd voordat 
deze nieuwe voorschrijft waardoor de medicatieveiligheid stijgt. Patiënt en behandelaar 
gaan meer aan de slag met eHealth wat een bijdrage aan reductie van de wachttijden in de 
ggz beoogd”, vervolgt Esman. GGZ Nederland is door VWS gevraagd om ggz-instellingen te 
ondersteunen bij het realiseren van de doelen. Het programmateam VIPP GGZ verzorgt 
bijvoorbeeld voorlichtingsbijeenkomsten en faciliteert kennisuitwisseling. 

Met de publicatie op 29 oktober 2018 is de VIPP GGZ regeling van start gegaan, dit betekent 
dat ggz-instellingen zich vanaf nu kunnen aanmelden voor deze subsidie. De regeling loopt 
van 1 november 2018 tot 1 februari 2021. 

 

Arbeidsaangelegenheden 

Verzuim VVT verder gestegen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 14 november 2018) 

Het verzuimpercentage van VVT is in het derde kwartaal gestegen van 6,03 in 2017 naar 
6,34 in 2018. In het voortschrijdend jaar 2017-4 t/m 2018-3 is het ten opzichte van een jaar 
geleden gestegen van 6,56 naar 7,08. 

Het verzuimpercentage is sinds jaren niet zo hoog geweest. Het verzuim is in alle 
leeftijdsklassen gestegen, maar het meeste in de groep 36 t/m 45 jaar. De stijging van het 
verzuim wordt grotendeels veroorzaakt door het langdurig verzuim (92-730 dagen). In alle 
deeltijdklassen is het verzuim gestegen. Het hoogste verzuim en de grootste stijging zien 
we in de deeltijdklassen 40-80%. In alle regio’s is het verzuim voortschrijdend toegenomen 
ten opzichte van een jaar geleden. In alle regio’s is het verzuim gestegen. 

Het verzuim in de VVT wordt geregistreerd door Vernet, op basis van de verzuimgegevens 
van de bij Vernet aangesloten VVT-organisaties. Bekijk de uitgebreide BrancheMonitor 
Verzuim kwartaal 3 en het overzicht van verzuimcijfers sinds 2010. 

 

  

https://www.vippggz.nl/dynamic/media/87/documents/Visiedocument%20waardegedreven%20ggz.pdf
https://www.actiz.nl/stream/branchemonitor-verzuim-3e-kwartaal-2018
https://www.actiz.nl/stream/branchemonitor-verzuim-3e-kwartaal-2018
https://www.actiz.nl/stream/verzuimcijfers-vvt-vanaf-2010
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Overige onderwerpen 

Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 door Tweede Kamer aangenomen 
(Bron: VGN – nieuwsbericht 26 november 2018) 

De Tweede Kamer heeft 20 november jl. het Wetsvoorstel medezeggenschap cliënten 
zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) aangenomen. De VGN heeft gezamenlijk met de andere 
brancheorganisaties in de zorg (BoZ) stevige kritiek geuit op de Wmcz 2018 en een lobby 
gevoerd waarbij zij ook wijzigingsvoorstellen heeft gedaan. Hiervan zijn er verschillende 
overgenomen in amendementen van Kamerleden die vervolgens zijn aangenomen. 

Zo is de nieuwe medezeggenschapswet op een belangrijk punt verbeterd. Het wetsvoorstel 
voorzag in een complexe geschillenregeling met vier beoordelende instanties. De Tweede 
Kamer heeft deze geschillenregeling sterk vereenvoudigd door een amendement van de 
SGP aan te nemen. Hierdoor resteren slechts twee beoordelende instanties. De commissie 
van vertrouwenslieden oordeelt in eerste instantie, daarna is alleen nog beroep mogelijk 
bij de Ondernemingskamer van het Gerechtshof in Amsterdam.  

Hoewel de BoZ handhaving van het bestaande ‘verzwaard adviesrecht’ heeft bepleit (maar 
daarvoor was nauwelijks tot geen steun te vinden in de Tweede Kamer, evenals voor het 
schrappen van het enquêterecht), zijn wij tevreden over een aanpassing van het 
instemmingsrecht van cliëntenraden waartoe de Tweede Kamer, opnieuw op voorstel van 
de SGP, heeft besloten. Dit houdt in dat zorgaanbieders een besluit waarmee de 
cliëntenraad niet instemt, toch kunnen nemen als de Landelijke Commissie van 
Vertrouwenslieden oordeelt dat zij daarvoor ‘zwaarwegende redenen’ hebben. In de 
oorspronkelijke wettekst was dit beperkt tot alleen 'zwaarwegende bedrijfs-
organisatorische, bedrijfseconomische en bedrijfssociale redenen'.  

Een ander belangrijk punt dat ook is gewijzigd, is dat de kosten die een cliëntenraad maakt 
voor het voeren van rechtsgedingen nog slechts ten laste komen van de zorgaanbieder als 
deze kosten “redelijkerwijs noodzakelijk” zijn. In de wet stond slechts de eis dat de 
cliëntenraad de zorgaanbieder voorafgaand daarvan in kennis moest stellen. Bij een 
verschil van mening over wat in een concreet geval redelijkerwijs noodzakelijk is kan een 
uitspraak van de Landelijke Commissie van Vertrouwenslieden worden gevraagd. 

De BoZ betreurt het dat de Tweede Kamer de mogelijkheden om de medezeggenschap van 
cliënten flexibel in te richten al naar gelang de behoefte van cliënten, heeft beperkt. 
Medezeggenschap in de langdurige zorg en in de thuiszorg moet nu in principe per locatie 
worden georganiseerd. De BoZ constateert echter ook dat de wet mogelijkheden biedt om 
daarvan af te wijken als cliënten dat wensen of als het instellen van een cliëntenraad voor 
een locatie redelijkerwijs niet gevraagd kan worden. 

Het wetsvoorstel ligt inmiddels bij de Eerste Kamer. Binnenkort stelt zij haar procedure 
voor de behandeling hiervan vast.  

Zie voor het verslag van de tweede termijn van het debat, de amendementen  
en moties en de nieuwe tekst van de wet de bijlagen onderaan dit bericht.  
Zie voor het verslag van de eerste termijn van het debat en de BoZbrieven  
ons eerdere bericht https://www.vgn.nl/artikel/26927. Voor meer informatie  
over de wetsbehandeling, alle Kamerstukken en een opsomming van  
de belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de huidige Wmcz: 
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34858_wet_medezeggenschap_clienten 

https://www.vgn.nl/artikel/26927
https://www.eerstekamer.nl/wetsvoorstel/34858_wet_medezeggenschap_clienten
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Bijlagen: 

- Tweede termijn Plenaire behandeling Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 

- Stemmingsoverzicht Tweede Kamer over amendementen en moties Wmcz 2018 

- Wettekst Wmcz 2018 na aanneming van amendementen 

 

Juridische zaken 
In het hoofdstuk Juridische Zaken informeert Ten Holter/Noordam advocaten u over de 
belangrijkste juridische ontwikkelingen voor de zorgsector.  

Wonen en zorg: onverbrekelijk met elkaar verbonden 

De Woningwet stamt uit het begin van de vorige eeuw. De belangrijkste reden voor die wet 
was de gezondheidssituatie. De slechte huisvesting was een bron van 
gezondheidsproblemen geworden en moest vooral daarom worden aangepakt. Het 
belangrijkste middel: woningcorporaties institutionaliseren en een regeling bieden die 
financieel te ondersteunen in hun huisvestingstaak. 

Het heeft Nederland een prachtig stelsel opgeleverd, waarbij veel Nederlanders terecht 
trots zijn op de goede huisvesting. Maar sinds de introductie van de verzorgingsstaat is ook 
de zorg uitgebreid geregeld in Nederland. 

Wonen en zorg hebben beide veel en intensieve ontwikkelingen doorgemaakt, die hun 
weerslag (en oorzaak) vonden in wet- en regelgeving. Het waren vaak gekoppelde 
trajecten. Zo is in de huisvesting in 2000 het ‘prestatieveld’ voor woningcorporaties 
ingevoerd: wonen en zorg. Andersom, in de preambule van de Wet maatschappelijke 
ondersteuning 2015 (Wmo) is te lezen dat zorg primair in de thuissituatie beoogd wordt te 
worden geleverd aan degenen die het nodig hebben. Dat laatste is een gevolg van het 
regeringsbeleid tot het scheiden van wonen en zorg, vooral na 2012. Daarmee werd 
afscheid genomen van de eerdere ontwikkeling waarin wonen en zorg werden gekoppeld. 
Het is al lang geen uitgangspunt meer dat ouderen op enig moment in een verzorgingshuis 
worden opgenomen. Ouderen worden zo lang mogelijk ondersteund in hun thuissituatie. 

De regelgeving voor de zorg is erg versnipperd geraakt. Voor degenen die niet regelmatig 
met deze regelgeving van doen hebben, is het lastig te volgen wanneer nu precies 
aanspraak op zorg bestaat en op basis van welke wet dat dan is: de Wmo of de Wlz (Wet 
langdurige zorg)? Of is het, het Besluit zorgverzekering? Vooral ingewikkeld zijn de 
financiële regelingen. Het levert soms discussies op. Bekend zijn de acties van een bekende 
Nederlander om de problemen bij de leemtes in de zorgopvang onder de aandacht te 
brengen. Ook bekend zijn de problemen die gemeenten ondervinden – en dus hun 
inwonenden – met het toepassen van de sinds 2015 gedecentraliseerde zorgwetten (de 
Wmo, de Jeugdwet en de Participatiewet). Naast versnipperd, dus ook gecompliceerd. Dat 
geldt voor de instanties en instellingen die regelingen moeten toepassen, zoals gemeenten 
en zorginstellingen. Maar temeer geldt het voor degenen die van die zorg afhankelijk zijn. 

Die groep overlapt voor een groot deel met de doelgroep van woningcorporaties. Wat voor 
de zorgwetgeving geldt, geldt ook voor de huisvestingsregelgeving. De regelgeving is 
ingewikkeld. Dat is vooral na juli 2015 het geval geworden, toevalligerwijs hetzelfde jaar 
waarin de zorg met de gedecentraliseerde zorgwetten werd geconfronteerd.  

https://legacy.vgn.nl/media/5bfc5387bfa8a/Tweede+termijn+Plenaire+behandeling+Wet+medezeggenschap+cli%C3%ABnten+zorginstellingen.docx?_ga=2.118219916.466791589.1543565240-549455430.1543565240
https://legacy.vgn.nl/media/5bfc54543455b/Stemmingsoverzicht+Tweede+Kamer+over+amendementen+en+moties+Wmcz+2018.pdf?_ga=2.118219916.466791589.1543565240-549455430.1543565240
https://legacy.vgn.nl/media/5bfd9f4c198a3/Wettekst+Wmcz+2018+na+aanneming+van+amendementen.pdf?_ga=2.119271308.466791589.1543565240-549455430.1543565240
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Na de spraakmakende incidenten met enkele woningcorporaties heeft de wetgever 
gekozen voor het sterk inperken van de mogelijkheden voor corporaties. Daar komt bij dat 
de Europese Commissie een beschikking had genomen in 2009 waarmee een doelgroep is 
afgebakend op basis van inkomensgegevens, die in de Woningwet is geïmplementeerd. 
Gelukkig heeft de wetgever daaraan na 2009 toegevoegd dat ook bepaalde zorgindicaties 
recht geven om tot de doelgroep te horen die door woningcorporaties primair mogen 
worden gehuisvest (overigens, zonder daarbij heel duidelijk te motiveren hoe zich dat tot 
de Europese beschikking verhoudt). Maar hoe zit het met personen die net geen indicatie 
hebben die recht op sociale huisvesting geeft? Of hoe zit het met huisvesting in een 
woongebouw waarin de woningcorporatie verhuurt, maar geen zorg mag verlenen, ook 
niet bijvoorbeeld een huismeester die de huurders kan helpen met eenvoudige dagelijkse 
zaken? Dit terwijl de zorgverlener hiervoor geen ondersteuning kan verlenen, omdat er 
geen toereikende financiële ondersteuning (een uitkering) is? 

Zo raken huisvesting en zorg elkaar op vele vlakken en kennen zij allebei een complexe set 
regelgeving. Het maakt de toepassing van die regelgeving ingewikkeld (maar gelukkig 
meestal niet onmogelijk). De ingewikkeldheid geldt zeker in de grijze gebieden waar de 
woningcorporatie niet mag en de zorgverlener niet kan optreden. Het gaat om kwetsbare 
groepen en juist zij zijn afhankelijk van deze ingewikkelde regelgeving. Gelukkig zijn er 
instellingen die bereid zijn in deze lastige materie te zoeken naar oplossingen, in overleg 
met onder meer gemeenten. 

Wonen en zorg zijn onverbrekelijk met elkaar verbonden, maar het levert soms een 
ingewikkelde puzzel op. 

Mr. Michael de Groot 
Advocaat bestuurs- en omgevingsrecht 
088-2344585 
degroot@thna.nl  

 

Factsheet regeling compensatie transitievergoeding 

Op 11 juli 2018 is de “Wet houdende maatregelen met betrekking tot de 
transitievergoeding bij ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden of 
langdurige arbeidsongeschiktheid met de bijbehorende Regeling compensatie 
transitievergoeding” door de eerste Kamer aangenomen (hierna: ‘Regeling compensatie 
transitievergoeding’).  

Kort gezegd houdt de Regeling compensatie transitievergoeding in dat een werkgever die 
een transitievergoeding heeft betaald aan een werknemer die tenminste twee jaar 
arbeidsongeschikt is geweest, compensatie voor de (reeds betaalde) transitievergoeding 
kan aanvragen bij het UWV.  

In het geval de betaalde vergoeding de wettelijke transitievergoeding overstijgt, komt het 
meerdere voor rekening van de werkgever. Dat is het geval als een hogere 
ontslagvergoeding is overeengekomen of de arbeidsovereenkomst later beëindigd is, dan 
per datum twee jaar arbeidsongeschiktheid. 

De regeling treedt in werking op 1 april 2020 en wel met terugwerkende kracht tot  
1 juli 2015. Dit betekent dat de regeling ook van toepassing is op transitievergoedingen die 
in de periode tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 zijn betaald aan werknemers, die op dat 
moment ten minste twee jaar arbeidsongeschikt waren.  

mailto:degroot@thna.nl
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Aanvraag van compensatie voor de 
transitievergoeding die is betaald tussen 
1 juli 2015 en 1 april 2020 

Aanvraag van compensatie voor de 
transitievergoeding voor gevallen ná  
1 april 2020 
 

 De aanvraag kan worden ingediend 
van 1 april 2020 tot 1 oktober 2020. 

 De aanvraag moet via een online 
formulier, door het UWV ter 
beschikking gesteld, worden 
ingediend. 

 Het UWV beslist binnen 6 maanden 
op de aanvraag.  

 

 De aanvraag mag pas worden gedaan 
nadat de volledige transitie-
vergoeding is betaald, maar moet 
binnen 6 maanden na de betaling van 
de transitievergoeding geschieden. 

 De aanvraag moet via een online 
formulier, door het UWV ter 
beschikking gesteld, worden 
ingediend. 

 Het UWV beslist binnen 8 weken op 
de aanvraag, maar kan deze termijn 
verlengen. 

 

 

 

Mr. Cathelijne Kalisvaart en mr. Dymphy Schuurman 
Advocaten arbeidsrecht 
088-2344500 
kalisvaart@thna.nl   schuurman@thna.nl  

Vereiste gegevens voor de aanvraag 

Een werkgever moet bij de aanvraag voor de compensatie van de transitievergoeding 
de volgende gegevens aan het UWV verstrekken: 

 de arbeidsovereenkomst van de betreffende werknemer; 
 

 als de arbeidsovereenkomst niet door het verloop van tijd is geëindigd: bescheiden 
waaruit blijkt dat de arbeidsovereenkomst is beëindigd vanwege langdurige ziekte, 
zoals de beschikking van het UWV met toestemming voor de opzegging van de 
arbeidsovereenkomst, de beschikking van de kantonrechter waaruit de ontbinding 
van de arbeidsovereenkomst blijkt of de ondertekende vaststellingsovereenkomst.   
 

 als de arbeidsovereenkomst niet is opgezegd met tussenkomst van het UWV of de 
rechter: een verklaring van de werkgever dat de werknemer ziek was op het 
moment dat de arbeidsovereenkomst eindigde, met benoeming van de periode dat 
de werknemer ziek is geweest en de naam van de behandelend bedrijfsarts; 
 

 loonstroken waaruit blijkt dat de werkgever het loon heeft doorbetaald tijdens 
ziekte;  
 

 alle gegevens die zijn gebruikt om de hoogte van de transitievergoeding te 
berekenen; 
 

 het bewijs van betaling van de transitievergoeding (bankafschriften). 
 

NB: Bij transitievergoedingen die zijn betaald tussen 1 juli 2015 en 1 april 2020 moet 
de werkgever alle hierboven genoemde gegevens goed bewaren, om een aanvraag tot 
compensatie bij het UWV te kunnen indienen. 

mailto:kalisvaart@thna.nl
mailto:schuurman@thna.nl
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