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Voorwoord 
In deze uitgave van “Geregeld in de zorg” blikken we terug op de ontwikkelingen in de 
laatste maand van 2018. Maar niet voordat wij u namens Verstegen accountants en 
adviseurs een goed en gezond 2018 hebben toegewenst. 

In de rubriek “Uitgelicht” vindt u twee berichten over thema’s die in het achterliggende 
jaar vaker aan bod zijn gekomen. Wij informeren u allereerst over de laatste stand van 
zaken rond het kwaliteitsbudget voor de verpleeghuiszorg. Er komt steeds meer 
duidelijkheid over de toekenning en verantwoording van de middelen. Het is goed te 
constateren dat afspraken hierover tot stand komen via constructief en deskundig overleg 
tussen betrokken partijen. Tegelijkertijd, als we dit traject van een afstand beschouwen, 
ontkomen we niet aan gefronste wenkbrauwen. Hoewel duidelijk is waarom deze 
omslachtige methode noodzakelijk wordt geacht, blijft het moeilijk te begrijpen waarom 
de inzet van deze middelen niet via verruiming van de tarieven plaatsvindt. 

Dezelfde verbazing geldt misschien ook wel voor de berichtgeving rondom de 
tijdsregistratie in de wijkverpleging. In het kader van vermindering van administratieve 
lasten is de systematiek ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ inmiddels toegestaan. Het is 
goed dat hier nu duidelijkheid over is, maar tegelijkertijd lost het fundamentelere 
vraagstukken rond de bekostiging van de wijkverpleging niet op. 

Met u zijn wij benieuwd wat de intenties om regeldruk te verminderen, zorg te verbeteren, 
kosten te beheersen en innovatie te stimuleren in 2019 op zullen leveren aan concrete 
maatregelen op het gebied van wet- en regelgeving en bekostiging van de zorg. Wij volgen 
het nauwgezet en informeren u ook komend jaar weer graag via ‘Geregeld in de Zorg’. 

Uiteraard spreken wij u ook altijd graag persoonlijk over deze en andere onderwerpen die 
u en ons bezighouden. Als u het op prijs stelt, maken wij daarvoor graag een afspraak. U 
kunt contact met ons opnemen via onze persoonlijke e-mailadressen (zie hieronder) of 
door een bericht te sturen aan ‘geregeldindezorg@verstegenaccountants.nl’.  
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Uitgelicht 
1. Begroting en verantwoording kwaliteitsbudget verpleeghuiszorg 

Inmiddels zijn de kwaliteitsplannen en begrotingen voor het kwaliteitsbudget 
verpleeghuiszorg door zorgorganisaties ingediend bij de zorgkantoren. Uit de praktijk 
vernemen we diverse signalen: sommige zorgorganisaties hebben positieve ervaringen, 
maar ook een heel aantal heeft het onderhandelingsproces heel anders ervaren. Vooral 
wanneer boekjaar 2018 een bijzonder jaar is geweest waardoor de cijfers niet 
representatief zijn voor de bepaling van het kwaliteitsbudget 2019 en verder. Hoewel op 
papier de mogelijkheid bestaat tot ‘gemotiveerd afwijken’ (lees: schonen van cijfers), is de 
praktische invulling daarvan door zorgkantoren vaak niet eenduidig. Wanneer dit bij u aan 
de orde is, adviseren wij u uw casus bij ActiZ voor te leggen. 

Momenteel worden in het u bekende verantwoordingsmodel beperkte aanpassingen 
doorgevoerd om deze te optimaliseren voor de praktijk. Het verantwoordingsmodel zal 
beschikbaar komen in een portal. Op basis van deze verantwoording zal het 
kwaliteitsbudget gedurende de implementatiefase (2019 tot en met 2021) worden 
afgerekend. Ook zullen de zorgkantoren tussentijds de financiële voortgang monitoren (in 
relatie tot de inhoudelijke kwaliteitsontwikkelingen). 

Naast het verantwoordingmodel wordt een zogenoemde ‘rondrekening’ opgesteld, 
waarbij een rapport van bevindingen door de accountant zal worden afgegeven. Het 
accountantsprotocol hiervoor, wordt momenteel opgesteld. De rondrekening is niet 
bedoeld als middel om het kwaliteitsbudget af te rekenen, maar dient – met een marge 
van 10% – ter bevestiging van hetgeen in het verantwoordingsmodel is ingevuld. In 
tegenstelling tot het verantwoordingsmodel is de rondrekening gebaseerd op bedragen en 
aantallen die eenvoudig zijn af te leiden van de administratie van zorgorganisaties en 
daarmee is het voor accountants goed te doen om hierover te rapporteren. Het is de 
ambitie dat in het eerste kwartaal 2019 de portal (met daarin het verantwoordingsmodel), 
de rondrekening en het daarbij behorende accountantsprotocol beschikbaar komen. 

2. Registratie wijkverpleging 

Het zal u niet zijn ontgaan dat in de wijkverpleging de handen van de diverse sectorpartijen 
op elkaar zijn gekregen om de registratiestandaard ‘zorgplan=planning=realisatie, tenzij’ 
formeel in te voeren. De afspraken hierover zijn bekrachtigd in een convenant en 
bijbehorende documenten, een handreiking en infographic. Hiermee wordt een reductie 
van de administratieve lasten beoogd, hetgeen we natuurlijk alleen maar kunnen 
toejuichen. 

Hoewel in de praktijk de genoemde registratiewijze al veelvuldig werd toegepast, geven de 
afspraken ‘rugdekking’ doordat het gehele veld nu achter deze manier van registreren 
staat. Deze registratiewijze volstaat dan ook en meer hoeft niet vastgelegd te worden. Ook 
wordt hiermee invulling gegeven aan de behoefte naar een beweging van een 
verantwoording in tijd naar een verantwoording op inhoud.  

  

https://zn.nl/338067458/Nieuwsbericht?newsitemid=3249733632
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Vanuit Verstegen benadrukken wij graag dat het ‘omarmen’ van het convenant twee 
risico’s in zich heeft die snel onderschat worden: 

 Het convenant leidt vooral tot een verschuiving van administratieve lasten (van 
minutenregistratie naar inhoudelijke verslaglegging). Uiteraard is dit positief, omdat 
het gaat om de inhoud, maar de beperking van administratieve lasten kan daardoor 
tegenvallen. 

 Het registreren van minuten (of een andere vorm van tijdregistratie) is misschien wel 
noodzakelijk voor het beheersen van de loonkosten. Als zorgorganisatie wilt u toch ook 
een instrumentarium in stand houden om de juistheid van salarissen te bewaken.  

Met de handreiking registratiestandaard wijkverpleging wordt verder de praktijkvariatie 
omtrent de registratie teruggedrongen. In die zin is de handreiking niet vrijblijvend, hoewel 
ze ruimte laat voor organisatie specifieke uitwerking.  

U wordt aanbevolen kennis te nemen van de beschikbaar gestelde documentatie en de 
gevolgen voor uw organisatie na te gaan. 

 

  

https://www.nza.nl/actueel/nieuws/2018/12/21/handreiking-registratiestandaard-wijkverpleging-beschikbaar
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                                                                 Advertentie 
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Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Afspraken rondom handtekening onder zorgplan: minder handtekeningen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 12 december 2018) 

ActiZ, V&VN, VWS, Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en Zorgthuisnl hebben onlangs 
afspraken gemaakt over de handtekening onder het zorgplan voor de wijkverpleging (Zvw). 
Daarnaast hebben ActiZ, VGN en ZN ook afspraken gemaakt voor de Wlz in het Voorschrift 
Zorgtoewijzing 2019. U leest hier verder over de gemaakte afspraken.  

Wijkverpleging (Zvw) 

Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in het zorgplan een nieuwe 
handtekening aan de cliënt te vragen. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf 
1 oktober 2018. De handtekening is nog wel vereist onder de eerste versie van het 
zorgplan. Met deze handtekening geeft de cliënt aan dat er afstemming is geweest met de 
zorgverlener over de te leveren zorg én dat hierover wederzijdse instemming is. 

Voorheen moest de wijkverpleegkundige bij iedere kleine wijziging van het zorgplan naar 
de cliënt om een nieuwe handtekening te vragen. Dit kostte de nodige ritten tussen 
kantoor en de cliënt. Tijd die de wijkverpleegkundige nu beter kan besteden. Aan datgene 
waar het echt om gaat: de zorg.  

Geen verplichte handtekening bij elke wijziging 

Het schrappen van die vele handtekeningen is een mooie stap om de zorg te ontregelen. 
In het kader van (Ont)Regel De Zorg is de verplichting dat iedere wijziging een handtekening 
vereist, geschrapt. ActiZ, Zorgthuisnl, LOC Zeggenschap in zorg, Consumentenbond en 
Patiëntenfederatie Nederland hebben de tweezijdige Algemene Voorwaarden, die per  
1 oktober 2018 gelden, hierop aangepast. Sommige zorgverzekeraars hebben de eis voor 
een handtekening bij een wijziging van het zorgplan nog wel in hun contractvoorwaarden 
staan. Deze contractvoorwaarden waren al eerder opgesteld dan deze nieuwe afspraak. 
Maar ook zorgverzekeraars vereisen per 1 oktober 2018 geen handtekening meer bij elke 
wijziging.  

Wederzijdse overeenstemming over wijzigingen 

Als er grote wijzigingen over de aard en/of doelen van de zorg worden doorgevoerd in het 
zorgplan, dan moet de wijkverpleegkundige duidelijk in het zorgdossier (bijvoorbeeld in de 
voortgangsrapportage) aangeven dat deze wijziging met de cliënt besproken is. Ook is het 
van belang om aan te geven of de cliënt instemt met deze wijziging en de zorg wordt 
geleverd of dat de cliënt niet instemt en de zorg niet wordt geleverd. Alleen op deze manier 
kan wederzijdse overeenstemming worden aangetoond.  

Alternatieven voor de handtekening 

Partijen gaan daarnaast op zoek naar alternatieven voor de eerste handtekening onder het 
zorgplan, zodat de administratieve last nog verder vermindert. Tot die tijd blijft de eerste 
handtekening nog wel nodig, tenzij aanbieders en zorgverzekeraars daar met elkaar 
specifieke afspraken over hebben gemaakt.  

  

http://www.ordz.nl/
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Aanpassing Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) hebben laten weten dat voor de Wlz de zorgkantoren 
niet langer een ondertekend zorgplan eisen. In plaats van een handtekening eisen 
zorgkantoren dat de zorgaanbieder aantoonbaar moet kunnen laten zien dat het zorgplan 
met de cliënt is besproken bij de aanvang van de zorg en bij de evaluatie van het zorgplan. 
Aantoonbaarheid kan blijken door ondertekening van het zorgplan door de cliënt 
(handtekening) of door het plaatsen van een aantekening in het digitale of schriftelijke 
zorgplan door de zorgaanbieder. Deze werkwijze geldt voor intramuraal, zorg thuis (VPT, 
MPT), en Meerzorg. Reden hiervoor is dat zorgkantoren belang hechten aan de inspraak 
van de cliënt in het zorgplan. Het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 is daarop aangepast. 

 

Handreiking registratiestandaard Wijkverpleging beschikbaar 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 21 december 2018) 

Alle betrokken organisaties in de wijkverpleging hebben gezamenlijk een handreiking 
ontwikkeld voor het werken met de registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, 
tenzij’ in plaats van de minutenregistratie. Tot voor kort werd gewerkt met een 
minutenregistratie. Deze is recent afgeschaft in het kader van Ontregel de zorg. De 
handreiking ‘Registratiestandaard wijkverpleging’ is een middel om de administratieve 
lasten voor professionals terug te dringen.  

ActiZ, Zorgthuisnl, Zorgverzekeraars Nederland en Verpleegkundigen en Verzorgenden 
Nederland hebben in samenwerking met de Nederlandse Zorgautoriteit, het ministerie van 
VWS en accountants deze handreiking opgesteld. 

Toepassing nieuwe registratiestandaard 

De handreiking legt aan de hand van voorbeelden uit de praktijk uit hoe de 
registratiestandaard ‘zorgplan = planning = realisatie, tenzij’ kan worden toegepast door 
wijkverpleegkundigen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars. Het document geeft 
zorgaanbieders ruimte voor een eigen specifieke uitwerking. De exacte invulling zal 
hierdoor in de praktijk per organisatie verschillen, afhankelijk van hoe de bedrijfsvoering is 
ingericht. 

Daarnaast is er voor wijkverpleegkundigen en teamleden een infographic gemaakt, waarbij 
in één oogopslag te zien is wat dit voor de wijkverpleging betekent.  

Convenant Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging 

De handreiking maakt onderdeel uit van de afspraken die gemaakt zijn in het Convenant 
Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging. Aanbieders die de administratieve lasten 
voor de wijkverpleging al op andere wijze hebben teruggedrongen kunnen volgens deze 
regelarme werkwijzen blijven werken. 

Vragen over de handreiking kunnen worden gesteld aan de beroeps- of branchevereniging. 

Zie ook: 
- Handreiking registratiestandaard wijkverpleging 
- Infographic afschaffen minutenregistratie wijkverpleging 

 

https://www.ordz.nl/actueel/nieuws/2018/12/21/handreiking-registratiestandaard-wijkverpleging-beschikbaar
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/04/kamerbrief-over-afschaffen-minutenregistratie-wijkverpleging
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2018/12/04/kamerbrief-over-afschaffen-minutenregistratie-wijkverpleging
https://www.ordz.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/handreiking-registratiestandaard-wijkverpleging
https://www.ordz.nl/documenten/publicaties/2018/12/21/afschaffen-minutenregistratie-wijkverpleging
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Zorgkantoren kunnen nog meer het verschil maken in de langdurige zorg 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 11 december 2018) 

De NZa verwacht van zorgkantoren dat zij fungeren als zorgregisseur voor mensen die 
langdurige zorg nodig hebben. Uit het jaarlijkse toezichtsonderzoek (Samenvattend 
rapport Uitvoering Wet langdurige zorg door zorgkantoren 2017/2018) van de NZa blijkt 
dat de zorgkantoren deze regisseursfunctie steeds beter oppakken, maar dat zij nog meer 
het verschil kunnen maken in de toekomst. De NZa ziet dat de zorgkantoren nog meer werk 
kunnen maken van het toekomstbestendig maken van het pgb-systeem. Ook is het 
belangrijk dat zij goed toezicht houden op de besteding van kwaliteitsgelden door 
zorgaanbieders en dat zij zich blijven inzetten om concrete oplossingen te vinden voor wie 
wacht op zorg. 

Concrete oplossingen voor wie wacht op zorg 

De langdurige zorg is sterk in beweging en de maatschappelijke verwachtingen zijn hoog. 
De zorgkantoren staan de komende tijd voor belangrijke uitdagingen. Zo hebben de 
zorgkantoren een spilfunctie om de toegang tot de langdurige zorg te bewaken vanuit de 
noden en wensen van cliënten. We zien dat de zorgkantoren hiermee aan de slag zijn, maar 
zij zullen zich moeten blijven inzetten om concrete oplossingen te zoeken voor mensen die 
moeten wachten bij een zorgaanbieder in de langdurige zorg.  

Kwaliteit verbeteren 

Daarnaast is het belangrijk dat zorgkantoren sturen op het verbeteren van de kwaliteit van 
de langdurige zorg en passende afspraken maken met zorgaanbieders die niet voldoen aan 
de eisen van het kwaliteitskader. 

De NZa toetst de komende tijd of de sturende rol die van de zorgkantoren wordt verwacht, 
daadwerkelijk vorm krijgt en of zij de middelen verdelen ten gunste van de kwaliteit van 
zorg voor de Wlz-cliënten. 

Actieve rol van zorgkantoren in toekomstbestendig maken pgb-systeem 

Tot slot is het belangrijk dat zorgkantoren fraude met zorggeld bestrijden en blijven 
controleren of zorggeld goed wordt besteed. De NZa verwacht van zorgkantoren een 
actieve opstelling bij het toekomstbestendig maken van het systeem van 
persoonsgebonden budgetten. 

De ontwikkeling van een nieuw pgb-systeem (2.0) en het verbeteren van de controles op 
de feitelijke levering van zorg zijn hiervoor belangrijke stappen. Deze en andere 
mogelijkheden kunnen de zorgkantoren benutten voor het effectiever signaleren en 
bestrijden van fraude met pgb’s. 

NZa intensiveert toezicht op professionele aanbieders pgb-zorg 

Ook de NZa zelf zet zich actief in voor een goed werkend pgb-systeem. De NZa zal samen 
met andere toezichthouders en ketenpartners het toezicht op professionele aanbieders 
van pgb-zorg intensiveren en blijft haar toezicht op de zorgkantoren continueren. 
Bovendien blijft de NZa er in 2019 op toezien dat de zorgkantoren stappen zetten om goede 
besteding van pgb’s beter te borgen. 

 

  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_259857_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_259857_22/1/
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Reële prijs Wmo: voornemen landelijke richtlijnen indexatie 
(Bron: VNG - nieuwsbericht 18 december 2018) 

De partijen ActiZ, Zorgthuisnl, FNV, CNV,VNG/NDSD en het ministerie van VWS, die samen 
de regiegroep reële prijs vormen, erkennen allen dat de invoering van de in de cao VVT 
afgesproken nieuwe loonschaal voor huishoudelijke hulpen (Wmo) veel consequenties 
voor de kosten van aanbieders kan hebben. 

De partijen achten het daarom wenselijk dat gemeenten en aanbieders, ook als zij hier niet 
wettelijk toe verplicht zijn vanuit lopende contractafspraken, met elkaar in gesprek gaan 
over de consequenties van de nieuwe loonschaal voor de kosten van aanbieders. Een 
onderwerp vraagt daarbij om bijzondere aandacht: de wijze waarop in contracten 
indexatieafspraken worden gemaakt. 

Voornemen tot landelijke richtlijnen 

De partijen constateren dat weliswaar in veel contracten tussen gemeenten en aanbieders 
afspraken zijn gemaakt over indexatie, vaak met ingang van 1 januari, maar dat de 
vormgeving van de indexatie-afspraken soms niet volledig rekening houdt met mogelijk 
van kracht wordende nieuwe wijzigingen in cao’s gedurende de looptijd van het contract. 

Omdat aanbieders door nieuwe cao-afspraken wel geconfronteerd kunnen worden met 
hogere kosten, hebben sociale partners en de VNG zich voorgenomen om landelijke 
richtlijnen af te spreken over de wijze waarop indexatie-afspraken in contracten worden 
vastgelegd.  

Doel van de richtlijnen 

Enerzijds moeten landelijke richtlijnen sociale partners in staat stellen om tot een 
marktconforme loonkostenontwikkeling, inclusief incidentele loonbestanddelen, te 
komen. Anderzijds moet de richtlijn leiden tot een voorspelbare en verantwoorde 
beheersing van de loonkosten, zodat zorgaanbieders en gemeenten beiden weten hoe 
tarieven zich gedurende de looptijd van het contract zullen ontwikkelen. 

De partijen streven er naar om dergelijke afspraken vast te leggen in een bestuurlijk 
akkoord waarin ook ambities worden opgenomen om tot innovatie in het Wmo-domein te 
komen.  

Ingewonnen advies bij de landsadvocaat 

ActiZ, Zorgthuisnl, FNV, CNV,VNG/NDSD en het ministerie van VWS hebben naar aanleiding 
van de vraag hoe de contractuele afspraken tussen gemeenten en aanbieders zich 
verhouden tot de verplichtingen uit het Besluit reële prijs (artikel 5.4 van het 
Uitvoeringsbesluit 2015) en de cao-afspraken, advies ingewonnen van de Landsadvocaat. 

Daarbij is de volgende casussituatie voorgelegd: 

- Gemeente X werkt sinds 1 januari 2018 conform artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit 
Wmo 2015 (de gemeente heeft toen een nieuwe overeenkomst gesloten/bestaande 
overeenkomst verlengd). 

- De gemeente heeft op basis van artikel 5.4 van het Uitvoeringsbesluit Wmo 2015 in 
2017 voor 2018 een tarief bepaald en met aanbieders in de overeenkomst 
afgesproken de tarieven jaarlijks per 1 januari aan te passen/te indexeren op basis 
van ontwikkelingen in de kosten. 
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- In maart 2018 wordt een nieuwe cao VVT gesloten die ook gevolgen heeft voor de 
kosten die aanbieders in 2018 moeten maken. 

- Op grond van die nieuwe cao-afspraken moeten aanbieders hun huishoudelijke 
hulpen per 1 april 2018 betalen conform een nieuwe (duurdere) loonschaal en moet 
men per 1 oktober 2018 alle salarissen met 4% indexeren.  

Geen directe verplichting  

Uit het ingewonnen advies blijkt dat er geen rechtstreeks uit de wet voortvloeiende 
verplichting is die gemeenten ertoe dwingt om, in afwijking van de eigen contractuele 
afspraken over indexatie van tarieven met aanbieders, tussentijds de tarieven aan te 
passen naar aanleiding van nieuwe cao-afspraken, zoals in het geval van de cao VVT en de 
nieuwe loonschaal. NB: in het bij gunning vastgestelde tarief moeten gemeenten rekening 
houden met de op dat moment geldende arbeidsvoorwaarden, zoals die zijn vastgelegd in 
de op dat moment geldende cao’s, en zijn gemeenten tevens verplicht om de reële prijs te 
indexeren. 

De Landsadvocaat geeft ook aan dat gemeenten enkel verplicht zijn om met 
terugwerkende kracht kosten vanuit cao-wijzigingen te vergoeden als zij dit ook in het 
contract met aanbieders hebben afgesproken. Als gemeenten dit niet contractueel hebben 
afgesproken, zijn zij hier ook niet toe verplicht. 

Meer informatie: Samenvatting van het advies van de landsadvocaat 

 

Vastgoed 

Onderzoek brandveiligheid gevels van zorggebouwen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 10 december 2018) 

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft gemeenten 
opgeroepen om de brandveiligheid van gevels van risicopanden te inspecteren en zo nodig 
te ‘handhaven’. Onder risicopanden vallen in ieder geval ook zorginstellingen. De 
aanleiding hiervoor is de brand in de Londense Grenfell Tower vorig jaar zomer.   

De minister heeft alle gemeenten hierover een brief gestuurd. De inventarisatie beperkt 
zich tot gebouwen met gevels waarvan de buitenzijde niet van beton of baksteen is en het 
gebouw een vloer heeft met een verblijfsgebied op een hoogte van meer dan 13 meter met 
een gezondheidszorgfunctie met bedgebied, een woonfunctie voor zorg, een celfunctie of 
een bijeenkomstfunctie voor kinderopvang met bedgebied.  

Proces 

De gemeentelijke Bouw- en woningtoezicht moet inventariseren welke gebouwen 
gecontroleerd moeten worden. Het ministerie heeft een risicoanalysetool brandveiligheid 
ontwikkeld, waarmee de gebouwen categorie groen, oranje of rood kunnen krijgen. De 
gemeente gaat in overleg met de eigenaren van gebouwen die rood of oranje scoren. Als 
de score van een gebouw rood of oranje blijft na overleg en nadere informatie, verzoekt 
de gemeente de eigenaar om een nader onderzoek te laten uitvoeren of de gevels voldoen 
aan het Bouwbesluit. Indien nodig wordt onderzocht of de gevels wel voldoen aan het 
Bouwbesluit.  

https://vng.nl/files/vng/nieuws_attachments/2018/samenvatting_advies_landsadvocaat.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brieven/2018/11/30/onderzoek-brandveiligheid-gevels
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Voor het onderzoek of een gevel voldoet aan het Bouwbesluit laat BZK een Handreiking 
beoordeling brandveiligheid gevels opstellen die gebruikt kan worden bij deze beoordeling. 
De handreiking zal naar verwachting januari 2019 beschikbaar zijn. In een uiterste geval 
kan de gemeente handhavend optreden. 

 

Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Afspraken evaluatie zorgplan wijkverpleging (Zvw) 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 20 december 2018) 

Het is in de wijkverpleging (Zvw) per 1 oktober 2018 niet meer verplicht om standaard ieder 
halfjaar een zorgplan-evaluatie uit te voeren met de cliënt en/of diens mantelzorger. In 
plaats daarvan maakt de verpleegkundige of verzorgende zelf op basis van het 
verpleegkundig proces de professionele afweging op welk moment een evaluatie plaats 
moet vinden. De frequentie en het tijdstip kan per cliënt en per zorgdoel verschillen. Op 
deze manier wordt op het juiste moment geëvalueerd en wordt onnodige administratieve 
last voorkomen. Dit hebben ActiZ, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl onlangs in het kader 
van (Ont)Regel De Zorg afgesproken. 

Binnen de wijkverpleging wordt van verpleegkundigen en verzorgenden verwacht dat zij 
met de cliënt de zorg evalueren. De evaluatie vormt een vast en belangrijk onderdeel van 
het verpleegkundig en verzorgend proces. De evaluatie staat in direct verband met de 
gestelde en beschreven doelen in het zorgplan. De verpleegkundige of verzorgende schat 
in wanneer evaluatie nodig is, maar het kan ook voorkomen dat de cliënt behoefte heeft 
aan een evaluatiemoment. Het initiatief tot evalueren kan uiteraard ook van een collega 
verpleegkundige of verzorgende komen. In het zorgdossier is terug te lezen of de evaluatie 
tot wijzigingen in de afspraken over de zorgverlening heeft geleid. 

Sommige zorgverzekeraars hebben nog wel eisen voor het moment van evalueren in hun 
contractvoorwaarden staan. De contractvoorwaarden waren simpelweg al eerder 
opgesteld dan deze nieuwe afspraak. Maar ook zorgverzekeraars hanteren boven-
genoemde afspraak per 1 oktober 2018.  

 

Bewoners waarderen verpleeghuiszorg iets beter 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 20 december 2018) 

Bewoners en mantelzorgers waarderen wonen en zorg in verpleeg- en verzorgingshuizen 
over de afgelopen drie jaar iets beter. Dat blijkt uit een analyse van de 70.000 waarderingen 
die onder bewoners en mantelzorgers in de verpleeghuiszorg door ZorgkaartNederland zijn 
opgehaald. Bij het gemiddelde van alle verpleeg- en verzorgingshuizen prijkt een 7,9.  

Patiëntenfederatie Nederland is blij met deze uitkomst en ziet dit als een kerstcadeau voor 
de verpleeghuissector. Op 20 december 2018 overhandigt Patiëntenfederatie Nederland 
de rapportage aan branchevereniging ActiZ in het verpleeghuis De Koperhorst in 
Amersfoort.  

  

http://www.ordz.nl/
https://www.zorgkaartnederland.nl/
https://www.patientenfederatie.nl/
https://www.actiz.nl/homepage
https://www.koperhorst.nl/
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Best en slechtst scorende verpleeghuizen  

Bij zowel de best scorende verpleeghuizen als de slechtst scorende verpleeghuizen blijkt 
persoonsgerichte zorg cruciaal in hoe bewoners de zorg ervaren. Het kan de beleving bij de 
zorg van verpleeghuisbewoners maken en breken, blijkt uit de analyse. Medewerkers 
hebben een sleutelpositie in persoonsgerichte zorg. Uiteraard moet de basis van de zorg in 
orde zijn. Maar dat medewerkers oprecht luisteren en aandacht hebben, inspelen op 
individuele behoeften en aansluiten bij wensen, bepaalt of bewoners het leven in een 
verpleeg- of verzorgingshuis ook als prettig ervaren.  

9 procent van de bewoners en mantelzorgers geeft een 6,5 of lager met een gemiddeld 
cijfer van een 5,3. 54 procent geeft een 8 of hoger met een gemiddelde van een 8,6. De 
groep die een 8 of hoger gaf, gebruikt vaak de woorden ‘veel verschillende activiteiten’, 
‘komen afspraken na’ en ‘vriendelijk personeel’. De groep die een 6,5 en lager gaf, zegt 
hetzelfde maar in negatieve zin.  

Zelf kiezen  

Ook zelf keuzes maken, is voor veel bewoners essentieel. Uit eerder onderzoek blijkt dat 
bewoners van verpleeghuizen regie heel belangrijk vinden (Patiëntenfederatie Nederland, 
2016). Dat komt terug in de 70.000 waarderingen. Bewoners vinden het bijvoorbeeld fijn 
om zelf te bepalen wanneer en wat ze eten, wanneer ze opstaan en naar bed gaan en 
wanneer ze hulp krijgen bij douchen of wassen. Door met de bewoner en mantelzorger te 
praten over wensen en behoeften, maken medewerkers het verschil voor de bewoner.  

De 70.000 waarderingen zijn een onderdeel van het project ‘Waardigheid en Trots, 
liefdevolle zorg voor onze ouderen’ van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS). Patiëntenfederatie Nederland zette in 2015 tot en met 2018 interviewteams 
in om met verpleeghuisbewoners en hun mantelzorgers te praten. Speciaal getrainde, 
onafhankelijke interviewers stelden gerichte vragen aan bewoners en mantelzorgers om 
zo een beeld te krijgen van hoe bewoners de zorg ervaren.  

Norm voor personeelssamenstelling  

Vandaag wordt ook de contextgebonden norm voor de personeelssamenstelling in 
verpleeghuizen aangeboden aan het Zorginstituut Nederland. De norm helpt 
zorginstellingen inzicht te krijgen in wat voor hun bewonersgroep de juiste mix van 
personeelssamenstelling is voor wat bewoners belangrijk vinden in de zorg. Daartoe zijn 
normen gedefinieerd voor aandacht & aanwezigheid, kennis & deskundigheid en 
reflecteren & leren. Deze normen en instrumenten worden als samenhangend geheel 
aangeboden aan het Zorginstituut.  

Lees hier de Eindrapportage waarderingen verpleeghuiszorg 2015-2018 

 

  

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/zkn/files/e8529593507b129be327b749c71eeea5.pdf
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Voldoende mensen én de juiste mix aan competenties vormen de sleutel voor betere zorg en kwaliteit van leven 
in verpleeghuizen 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 20 december 2018) 

Sector heeft de ambitie om door te groeien naar een lerende sector voor betere kwaliteit 
en fijne werkplek. 

Twee jaar geleden werd het duidelijk: de kwaliteit van zorg en leven voor bewoners in 
verpleeghuizen moest omhoog. Er zijn sindsdien stappen gezet. Nu is het moment daar om 
de sector door te laten groeien tot een blijvend lerende sector. Eén die niet alleen nu een 
optimale kwaliteit van zorg en leven biedt aan de bewoners, maar klaar is voor de 
maatschappelijke veranderingen. 

Nederland vergrijst en mensen blijven langer thuis wonen. Ze komen daardoor met een 
complexere zorgvraag uiteindelijk in een verpleeghuis en blijven daar vervolgens korter. 
Dat vergt meer van professionals en multidisciplinaire teams in verpleeghuizen. Ook omdat 
geen bewoner gelijk is qua zorgvraag en wens voor invulling van kwaliteit van leven. Het is 
maatwerk, afgestemd op de behoeften en wensen van een bewonersgroep in een 
zorglocatie. 

De sleutel voor die goede zorg ligt niet in één kwantitatieve norm, maar bij een 
verantwoorde personeelssamenstelling, afgestemd op de behoeften van de bewoners-
groep. Dus voldoende medewerkers én tevens de juiste mix aan medewerkers qua 
competenties, want dat laatste blijkt minstens zo belangrijk. De gewenste mix aan 
medewerkers wordt bepaald in de driehoek bewoner – professional – bestuurder. 

Normen 

Om zorginstellingen te helpen inzicht te krijgen in wat voor hun bewonersgroep de juiste 
mix qua personeelssamenstelling is, heeft de stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg 
normen gedefinieerd voor aandacht & aanwezigheid, kennis & vaardigheden en 
reflecteren & leren. Eén daarvan is dat er altijd minimaal 2 zorgverleners zijn op drukke 
momenten. Een ander regelt de ’24-uurs beschikbaarheid van een verpleegkundige binnen 
30 minuten’. Daarnaast is er een palet aan praktische instrumenten ontwikkeld. Deze 
instrumenten zijn ontwikkeld met 40 teams van zorginstellingen die door het gehele land 
gevestigd zijn. Er zijn praktische instrumenten die helpen de medewerkers in hun contact 
met de bewoners, maar ook voor het management en het bestuur om gezamenlijk te 
komen tot de juiste mix en uiteindelijk tot strategisch personeelsbeleid. Dit is niet een 
eenmalige exercitie, maar een continue repeterende slag langs de gehele driehoek: wie zijn 
de bewoners en wat is hun behoefte, welke eisen stelt dit aan het team qua aantal en 
competenties en hoe anticipeert het bestuur hier duurzaam op. Dit is niet vrijblijvend: het 
komt terug in de jaarlijkse inkoopgesprekken van zorgaanbieders met de zorgkantoren. 
Ook gaat iedere organisatie jaarlijks rapporteren op 5 essentiële personeelselementen, 
zoals verzuimcijfers of verhoudingen in contracten, vast & flex. Deze 5 zogenaamde 
indicatoren zijn nu eenduidig voor iedere organisatie gedefinieerd. Dit geeft inzicht, 
waardoor organisaties goed van elkaar kunnen leren en ontwikkelingen in de sector 
kunnen worden gevolgd.  
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Volgende stappen 

Deze normen en instrumenten worden vanmiddag als samenhangend geheel ter toetsing 
aangeboden aan het Zorginstituut op 20 december 2018. Dat is niet het einde, maar de 
start van een implementatieprogramma en tevens een wetenschappelijk monitorings- en 
onderzoeksprogramma voor meer inzicht in deze maatschappelijk belangrijke sector. 

De sector wil nu constructief doorpakken om te transformeren naar een continue lerende 
sector, dit monitoren en verder ontwikkelen. Met als einddoel: optimale kwaliteit van leven 
van de bewoners van verpleeghuizen en medewerkers die met meer plezier en 
tevredenheid hun werk kunnen uitvoeren.  

Kader – uitleg Kwaliteitskader 

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen 
verwachten van verpleeghuiszorg. Daarnaast biedt dit document opdrachten voor 
zorgverleners en zorgorganisaties om samen de kwaliteit te verbeteren en het lerend 
vermogen te versterken. De cliënt is hierin het vertrekpunt. Het totaal vormt het kader 
voor extern toezicht en voor inkoop en contracteren van zorg. 

Eén van deze opdrachten aan de zorgsector betreft het ontwikkelen van een landelijke 
context gebonden norm voor de personeelssamenstelling in verpleeghuizen. Het 
Zorginstituut Nederland heeft begin 2017 V&VN als penvoerder aangewezen. In het 
Kwaliteitskader zijn tijdelijke kaders aangegeven waar de sector in de tussenliggende 
periode aan dient te voldoen. 

Deze tijdelijke kaders moeten garant staan voor veilige, verantwoorde en persoonsgerichte 
zorg en moeten aansluiten bij de rol van de familie. De kaders moeten ook voldoen aan de 
bestaande wet- en regelgeving (ARBO, CAO, Arbeidstijdenbesluit, etc.), moeten gezond 
werken stimuleren en zelf te reguleren werkdruk mogelijk maken. Ook moeten de tijdelijke 
kaders voorzien in een vakkundige en flexibele bezetting. 

De tijdelijke kaders bestaan uit 3 onderdelen: 

- Aandacht, aanwezigheid en toezicht 
- Specifieke kennis, vaardigheden 
- Reflectie, leren en ontwikkelen 

De afgelopen periode hebben de partijen gezamenlijk invulling gegeven aan deze opdracht. 
In de stuurgroep zijn vertegenwoordigd: ActiZ, Zorgverzekeraars Nederland, Verenso, 
Patiëntenfederatie Nederland, LOC, Zorgthuisnl en V&VN (penvoerder). 

 

Rechter veroordeelt selectieve toekenning incidentele kwaliteitsgelden 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 19 december 2018) 

Vijf zorgorganisaties kunnen alsnog een beroep doen op de extra middelen (100 miljoen) 
die VWS in 2017 beschikbaar stelde voor verbetering van de verpleeghuiszorg. Dat blijkt uit 
de uitspraken die het College van Beroep voor het Bedrijfsleven vanmorgen deed.  

De 5 zorgorganisaties kwamen niet voor de regeling in aanmerking omdat hun weerstands-
vermogen te hoog was. De rechter heeft gekeken naar het doel van de regeling en de 
uitwerking hiervan in de beleidsregels.  
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Doel was om zorginstellingen met urgente kwaliteitsimpulsen te helpen. Van financiële 
drempels is in de regeling geen sprake. De rechter vindt daarom dat de NZa en de 
zorgkantoren uitsluitend hadden mogen toetsen of een instelling kwaliteitsimpuls had. 
Zowel de zorgkantoren als de NZa mochten bij de beoordeling van de aanvragen geen 
financiële drempel hanteren.  

Daarnaast is de rechter van oordeel dat de toewijzing van middelen door de NZa, waarvoor 
niet iedere instelling op gelijke wijze in aanmerking komt, het level playing field tussen 
zorgorganisaties kan verstoren. Een instelling die geen middelen ontvangt kan volgens de 
rechter een concurrentiebelang hebben bij het besluit van de NZa om een andere instelling 
wèl middelen toe te kennen. De rechter vindt dat de NZa hiernaar onderzoek had moeten 
doen.  

De NZa moet van het College binnen vier maanden nieuwe besluiten nemen op de 
aanvragen van de vijf zorginstellingen.  

Met deze uitspraken geeft de rechter een duidelijk signaal af: de overheid moet bij het 
toekennen van incidentele middelen zorgvuldig te werk gaan. Een regeling waarvoor niet 
alle zorginstellingen gelijkelijk in aanmerking komen, kunnen het level playing field tussen 
de zorginstellingen verstoren. Kiest de overheid voor selectieve toekenning dan moet het 
effect hiervan op concurrentieverhoudingen worden onderzocht. De overheid kan dat 
voorkomen door bijvoorbeeld de extra middelen toe te kennen door middel van een 
algemene tariefsverhoging of soortgelijke generieke maatregelen, zoals ActiZ en de 
procederende zorginstellingen ook steeds hebben betoogd.  

Tegen de vonnissen van het College van Beroep voor het bedrijfsleven staat geen hoger 
beroep open. 

Meer informatie: 

- Uitspraken.rechtspraak ECLI:NL:CBB:2018:657 
- Uitspraken.rechtspraak ECLI:NL:CBB:2018:658 
- Regeling verdeling van 100 miljoen voor verpleeghuizen is bureaucratisch en 

onrechtvaardig 

 

NZa maakt experimenteerruimte in beleidsregel eerstelijnsverblijf per 2019 mogelijk 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 18 december 2018) 

ActiZ heeft zich het afgelopen jaar hard ingespannen om deze experimenteerruimte voor 
het eerstelijnsverblijf te realiseren om de doorontwikkeling van eerstelijnsverblijf te 
faciliteren met regel- en financiële ruimte. Per 1 januari 2019 is de experimenteerprestatie 
eerstelijnsverblijf een feit. 

Eerder heeft ActiZ u geïnformeerd over de publicatie van regelgeving 2019 
eerstelijnsverblijf. In de vastgestelde regelingen eerstelijnsverblijf 2019 is de prestatie 
resultaatbeloning en zorgvernieuwing toegevoegd. 

Prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing 

Tot op heden was het in de regelgeving alleen mogelijk om binnen de max-max tarieven 
voor 'laag complexe zorg', 'hoog complexe zorg' en 'palliatief terminale zorg' aanvullende 
afspraken te maken.  

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2018:657
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2018:658
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2017/04/leden-van-actiz-regeling-verdeling-van-100-miljoen-voor-verpleeghuizen-is-bureaucratisch-en-onrechtvaardig
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2017/04/leden-van-actiz-regeling-verdeling-van-100-miljoen-voor-verpleeghuizen-is-bureaucratisch-en-onrechtvaardig
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/07/nza-publiceert-regelgeving-2019-voor-eerstelijns-verblijf
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/07/nza-publiceert-regelgeving-2019-voor-eerstelijns-verblijf
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De prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing biedt ruimte aan zorgverzekeraars en 
zorgaanbieders om onderling afspraken te maken over innovatie of beloning van 
uitkomsten van eerstelijnsverblijf zorg op lokaal niveau, met een daarbij passend tarief. 
Voorbeelden hiervan zijn triage en observatiebedden, behandeling van specifieke 
doelgroepen, extra inzet van behandeling of ten behoeve van een inhoudelijke duiding van 
cliëntkenmerken met daarbij passende interventies. De komende periode zal ActiZ middels 
een aantal eerstelijnsverblijf specials aandacht besteden aan de ontwikkelingen binnen het 
eerstelijnsverblijf. De prestatie resultaatbeloning en zorgvernieuwing is voor een duur van 
drie jaar in de eerstelijnsverblijf regelgeving opgenomen.  

Verheugd 

ActiZ is verheugd dat de NZa gehoor heeft gegeven aan de wens om doorontwikkeling van 
het eerstelijnsverblijf in de regelgeving te stimuleren. Experimenteerruimte draagt bij aan 
de benodigde verdere uitkristallisering van de zorginhoud en de praktijkvariatie die het 
eerstelijnsverblijf nu nog kent. Dit zal behulpzaam zijn in de toekomstige 
tariefonderbouwing deze zorgvorm. Anderzijds biedt de prestatie resultaat beloning en 
zorgvernieuwing voor de korte termijn geen oplossing voor de krappe tarieven in de 
contractering van de bestaande elv prestaties. ActiZ heeft bij zowel Zorgverzekeraars 
Nederland als bij VWS extra aandacht gevraagd om in het kader van afspraken die in het 
Hoofdlijnenakkoord Wijkverpleging rondom eerstelijnsverblijf bekrachtigd zijn, prioriteit te 
geven aan het scheppen van de juiste randvoorwaarden voor een goede uitvoer van 
eerstelijnsverblijf en de coördinatiefuncties eerstelijnsverblijf om Zorg op de Juiste Plek te 
kunnen realiseren.  

Beleidsregels 

De vastgestelde regelgeving eerstelijnsverblijf 2019 is gepubliceerd op de NZa website: 

- Beleidsregel eerstelijnsverblijf (BR/REG-19126a) 
- Prestatie- en tariefbeschikking eerstelijnsverblijf (TB/REG-19608-02) 
- Regeling eerstelijnsverblijf (NR/REG-1904a) 

De toelichting op de wijzigingen in de regelgeving voor 2019 kunt u lezen in de circulaire: 

- Circulaire aangepaste regelgeving eerstelijnsverblijf (CI/18/28c) 

 

Vermindering administratieve lasten in de wijkverpleging 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 4 december 2018) 

Wijkverpleegkundigen zijn binnenkort minder tijd kwijt aan het registreren van de 
verschillende zorgactiviteiten die ze verrichten. Uiterlijk eind 2019 hanteren alle 
zorgorganisaties een vereenvoudigde manier van tijdsregistraties voor de zorg die bij 
mensen thuis wordt geleverd. De huidige, zogeheten 5-minutenregistraties zijn dan niet 
meer nodig om geleverde zorg te verantwoorden. Dit hebben ActiZ, Zorgverzekeraars 
Nederland (ZN), de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), Zorgthuisnl, Verpleegkundigen & 
Verzorgenden Nederland afgesproken met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport.  

Aanbieders die de administratieve lasten voor de wijkverpleging al hebben terug-
gedrongen, ofwel door een slimme en regelarme manier van minutenregistratie 
(bijvoorbeeld een vorm van een pasjessysteem) of door experimentele bekostiging 
(bijvoorbeeld maandtarieven), kunnen volgens deze regelarme werkwijzen blijven werken. 

https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/leden/2018/10/veel-signalen-over-knelpunten-in-contractering-eerstelijnsverblijf
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_221853_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_247717_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_253859_22/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_247966_22/1/
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ActiZ is blij met de gemaakte afspraken. ‘Het terugdringen van administratieve lasten en 
het vereenvoudigen van registratie van geleverde zorg staat hoog op onze agenda. Dankzij 
de nieuwe afspraken krijgen zorgprofessionals meer ruimte om daadwerkelijk zorg te 
verlenen en zijn ze minder tijd kwijt aan registraties’, aldus Jeroen van de Oever, ActiZ 
bestuurslid. 

ActiZ heeft met ZN, de koepel van zorgverzekeraars en andere betrokken partijen gewerkt 
aan een handreiking die de registratie uitwerkt op basis van het principe ‘zorgplan = 
planning = realisatie, tenzij’. Dit principe is als zodanig niet nieuw; wel is de uitwerking zo 
vormgegeven dat de wijkverpleging maximaal wordt ontlast van tijdregistraties. De 
handreiking wordt later deze maand gepubliceerd.  

Bij het uitwerken van de handreiking heeft ActiZ de voorwaarde gesteld dat de 
controlemethodiek van zorgverzekeraars gaat aansluiten op deze werkwijze, zodat de 
administratieve lasten ook daadwerkelijk verminderen. Zonder deze aanpassing vreest 
ActiZ voor een verplaatsing van de administratieve lastendruk in plaats van vermindering. 
Daarom is afgesproken dat de wijkverpleging in het kader van deze registratiestandaard 
niets extra’s hoeft vast te leggen dan datgene wat in de richtlijnen van de beroepsgroep 
staat. De controle richt zich primair op organisatieniveau, waarbij adequate 
beheersmaatregelen de waarborg vormen dat het planningsproces de basis is voor de 
financiële afwikkeling van de geleverde zorg.  

Voor de duidelijkheid: het registreren van tijd blijft bestaan, maar de wijze van registeren 
wordt met de nieuwe afspraken versimpeld. Zorgverleners hoeven dan niet meer per  
5 minuten hun handelingen per cliënt te verantwoorden maar verantwoorden de 
geleverde zorg op basis van de zorgplanning of op andere administratief niet belastende 
wijze zoals met behulp van een pasjessysteem, dat automatisch de tijd per cliënt meet of 
op basis van maandtarieven. Een deel van de zorgorganisaties werkt al zo en kunnen dit op 
basis van de afspraken verder optimaliseren.  

- Lees hier de Kamerbrief van dinsdag 4 december 
- Lees hier het convenant over het verminderen van de administratieve lasten 
- Nieuwsbericht ‘In 15 schrapsessies naar meer tijd voor zorg’  

 

Bekostiging en beleidsregels GHZ-sector 

Stand van zaken implementatie van de Wet zorg en dwang (Wzd) 
(Bron: VGN - nieuwsbericht 18 december 2018) 

Ondanks alle activiteiten en vooruitgang in de afgelopen maanden, loopt het 
implementatieproces langzamer dan gehoopt. Het duurt langer voordat de benodigde 
informatie en duidelijkheid (o.a. van VWS) beschikbaar komt ten behoeve van de 
implementatie. VGN houdt u via deze weg op de hoogte van de stand van zaken en actuele 
relevante onderwerpen met betrekking tot de Wet zorg en dwang.  

De VGN zal aan de hand van de uitkomst van de ledenbijeenkomst van 13 december 2018 
en van alle beschikbare informatie die er al is én nog gaat komen, bezien hoe en waarmee 
het komende jaar ondersteuning kan worden geboden aan de leden ten behoeve van de 
implementatie. De leden worden over de uitkomst hiervan in januari nader geïnformeerd. 

https://www.actiz.nl/stream/afschaffen-minutenregistratie-wijkverpleging
https://www.actiz.nl/stream/convenant-afschaffen-minutenregistratie-wijkverpleging-4-december
https://www.actiz.nl/nieuws/ouderenzorg/2018/11/in-15-schrapsessies-naar-minder-regels-en-meer-tijd-voor-zorg
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Daarbij zit dan ook een overzicht van alles wat er tot dan toe beschikbaar is en van alle 
acties en producten die nog gaan komen (wie maakt wat en komt wanneer beschikbaar). 

Inwerkingtreding Wzd en overgangsbepaling 

In de wet is een overgangsbepaling opgenomen, waarin zorgaanbieders na 1 januari 2020 
nog maximaal zes maanden de tijd krijgen om zorgplannen aan te passen of op te stellen 
overeenkomstig de eisen in de Wzd. Binnen die tijd moeten ook de dossiers op orde zijn en 
dienen de huisregels én een schriftelijk overzicht van de rechten die cliënten hebben, 
beschikbaar te zijn. 

Handreikingen VGN/ActiZ 

De productie van twee aangekondigde handreikingen heeft de nodige vertraging 
opgelopen. Oorzaken zijn onder andere de complexiteit van de wet, het vele zoekwerk, het 
ontbreken van een toelichting bij verschillende artikelen, vragen die beantwoord moesten 
worden en het ontbreken van essentiële informatie (Aanpassingswet, Uitvoeringsbesluiten 
etc). De verwachting is nu dat eind januari 2019 de eerste handreiking (‘Wzd voor 
zorgaanbieders’, waarin alle relevante onderwerpen toegelicht en uitgewerkt worden) 
beschikbaar komt. Wij zullen u deze handreiking toesturen zodra deze beschikbaar komt. 
De tweede handreiking zal voorzien in een juridisch kader, op basis waarvan een 
zorgaanbieder kan kiezen of onvrijwillige zorg wordt aangeboden of niet en op welke 
locatie(s) dit gebeurt. Deze handreiking zal in maart/april 2019 beschikbaar komen. 

Speciale website dwang in de zorg 

Er is een speciale website van de overheid https://www.dwangindezorg.nl, waarop u alle 
informatie en stukken over de Wzd en de implementatie daarvan kunt vinden. Hier worden 
de komende tijd ook alle producten geplaatst die in relatie tot de Wzd door het veld 
worden ontwikkeld. 

Plan van aanpak implementatie Wzd van VWS 

VWS heeft op 7 december 2018 haar plan van aanpak implementatie Wzd (inclusief 
activiteitentabel) gepresenteerd (https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-
zorg-en-dwang). In dit plan geeft VWS haar rol in het implementatieproces aan en het 
brengt de voorbereidingen en acties die uit de Wzd voortvloeien in kaart. VWS geeft 
hiermee ten behoeve van het veld invulling aan haar coördinerende, regisserende en 
faciliterende rol. 

Co-creatiesessies (wie doet wat) 

In november zijn de door VWS georganiseerde co-creatiesessies met alle veldpartijen 
gehouden. Tijdens deze sessies is met alle betrokken veldpartijen geïnventariseerd wat 
nodig is voor een succesvolle implementatie van de Wzd en er zijn concrete afspraken 
gemaakt over welke partijen waarvoor verantwoordelijkheid nemen. De VGN heeft samen 
met ActiZ het initiatief genomen om samen met de beroepsverenigingen een handreiking 
Wzd-functionaris op te stellen (inclusief modeltaakbeschrijving). Ook bij alle andere 
producten die uit deze sessies voortkomen en voor de leden van belang zijn, is de VGN 
betrokken. De definitieve lijst met alle producten en activiteiten die veldpartijen op zich 
zullen nemen, komt binnenkort beschikbaar. 

  

https://www.dwangindezorg.nl/
https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-zorg-en-dwang
https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-zorg-en-dwang
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Metrokaart Wzd 

De metrokaart heeft alle processen en informatiestromen die het wetsvoorstel genereert 
in kaart gebracht en inzichtelijk gemaakt. Ook zal er meer informatie over de Wvggz komen, 
met een overzicht van de verschillen. De VGN heeft bijgedragen aan de metrokaart door 
meerdere gesprekken te voeren over concepten. Zodra de metrokaart definitief is zal deze 
op de website ‘Dwang in de zorg’ worden geplaatst. 

Artikelsgewijze toelichting 

VWS heeft 12 oktober 2018 de nieuwe artikelsgewijze memorie van toelichting van de Wzd 
gepubliceerd op https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-zorg-en-dwang. 
Deze wordt betrokken bij de (hierboven genoemde) handreikingen die in productie zijn. 

Aanpassingswet zorg en dwang 

De aanpassingswet zorg en dwang - waarin de Wzd-arts wordt gewijzigd in Wzd- 
functionaris, zodat de GZ-psycholoog en de Orthopedagoog-generalist deze functie ook 
kunnen vervullen - is onlangs bij de Tweede Kamer ingediend. De VGN is verheugd dat aan 
deze wens is voldaan en gaat de Tweede Kamer voorstellen doen om uitvoerbaarheid van 
de Wzd verder te verbeteren. Voor meer informatie over de inhoud van de 
wet: https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z2207
3&dossier=35087 

Besluit zorg en dwang 

De VGN heeft gereageerd op het concept Besluit zorg en dwang. Hierin worden onder 
andere de aanvullende voorwaarden voor ambulante gedwongen zorg gesteld. De VGN 
constateert dat met haar eerdere inbreng rekening is gehouden. Het Besluit ligt nu bij beide 
Kamers en het wachten is op de antwoorden van VWS op de vragen die daar over het 
Besluit zijn gesteld. Het Besluit zal in het voorjaar definitief worden vastgesteld. 

Ministeriële regelingen 

Er moeten nog verschillende ministeriële regelingen worden gemaakt. Deze zullen uiterlijk 
dit voorjaar gereed zijn. Hierbij zit ook de regeling die bepaalt wie zorgverantwoordelijke 
kan zijn. 

Registratie onvrijwillige zorg 

De VGN is samen met ActiZ in gesprek met IGJ, VWS over de registratie van onvrijwillige 
zorg (over de software) en het format dat daarvoor wordt opgesteld. Dit format wordt 
opgenomen in de ministeriële regeling die voor de registratie van onvrijwillige zorg moet 
worden opgesteld. De VGN zet in op goede uitvoerbaarheid en registratie van 
betekenisvolle informatie. 

Cliëntvertrouwenspersoon 

Het Kwartiermakersoverleg met alle veldpartijen onder leiding van een onafhankelijke 
voorzitter is afgerond. In dit overleg is de basis gelegd voor de aanstelling van de 
onafhankelijke (niet in dienst bij de zorgaanbieder) cliëntvertrouwenspersoon, die zal 
worden betaald door VWS. Dit departement moet nu gaan bepalen hoe het werk van de 
cliëntvertrouwenspersoon moet worden georganiseerd en ingericht. 

 

https://www.dwangindezorg.nl/nieuwe-wetgeving/wet-zorg-en-dwang
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z22073&dossier=35087
https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/wetsvoorstellen/detail?id=2018Z22073&dossier=35087
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Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 
Staatssecretaris optimistisch over deelname VNG aan hoofdlijnenakkoord ggz 
(Bron: GGZ-Nederland - nieuwsbericht 7 december 2018) 

‘Het is niet de vraag of, maar wanneer de VNG meetekent met het hoofdlijnenakkoord voor 
de ggz’, zo stelde staatssecretaris Blokhuis tijdens het debat over de ggz in de Tweede 
Kamer. Voor een goede geestelijke gezondheidszorg is de samenwerking van gemeenten 
essentieel. Dat de VNG aangeeft het hoofdlijnenakkoord nog niet te willen ondertekenen, 
kon dan ook op veel vragen rekenen. Blokhuis heeft met de VNG afgesproken dat 
gemeenten in kaart brengen waar ze tekorten hebben op het vlak van de uitvoering van 
ggz-verplichtingen. De intentie is dat in het voorjaar van 2019 de VNG dan alsnog haar 
handtekening onder het hoofdlijnenakkoord zet. 

Zorgen over de aanpak van wachttijden was het andere hoofdthema tijdens het debat 
afgelopen donderdag. Kamerleden van alle partijen wilden van staatssecretaris Blokhuis 
weten wat hij gedaan heeft en nog gaat doen om de wachttijden te verkorten. De 
staatssecretaris weigert, in tegenstelling tot oud-minister Schippers, aan te geven wanneer 
de te lange wachtlijsten in de ggz allemaal moeten zijn weggewerkt. Ondanks pogingen van 
Kamerleden, wil hij zich niet vastleggen op een datum. Wel zei hij toe na vragen van VVD 
en GroenLinks, dat hij in december niet alleen een kwantitatieve analyse van de 
wachttijden door de NZa verwacht, maar ook een kwalitatieve analyse op hoofdiagnoses. 
Aan de hand daarvan wil Blokhuis een spoorboekje opstellen hoe te komen tot 
oplossingen. 

Aanlevering wachttijden 

Hoewel alle leden van GGZ Nederland wachttijden aanleveren aan Vektis, zijn er ook nog 
zorgaanbieders die dit niet doen. Dit zit verschillende Kamerleden dwars en die vroegen 
dan ook om maatregelen van staatssecretaris Blokhuis. ‘De boetes kunnen worden 
gegeven’, stelde Joba van den Berg namens het CDA. Blokhuis sloot dit niet uit. Zowel Antje 
Diertens (D66) als Wim Jan Renkema (GroenLinks) gaven aan dat werkbezoeken, zoals ze 
die recent brachten aan GGzE en GGZ Drenthe, hun beeld van de ggz-sector verrijken. Ze 
zien veel initiatieven en medewerkers die hard werken om patiënten goede zorg te 
verlenen. Dit werd ook door staatssecretaris Blokhuis beaamd. Zowel CDA als SP 
herinnerden de staatssecretaris aan de onderbesteding in de ggz. Zorgverzekeraars gaven 
vorig jaar € 288 miljoen minder uit dan in het macrokader ggz was gereserveerd, terwijl 
wachttijden nog altijd een probleem zijn.     

Acute ggz en niet-BIG-beroepen 

De inkoop van acute ggz voor 2019 verloopt nog niet goed. Er zijn zorgen of dit wel op tijd 
lukt. Na vragen van VVD’er Leendert de Lange liet Blokhuis weten dat hij ervoor zorgt dat 
er geen gaten vallen in de dekking van acute ggz. Kamerleden waren niet enthousiast over 
het voorstel van de staatssecretaris om zonder schriftelijke vragen of overleg een 
aanwijzing voor de NZa over een bekostigingsexperiment voor niet-BIG-geregistreerde 
beroepen uit te geven. Onder meer de SP en het CDA lieten weten dat ze signalen hadden 
gekregen dat het voorstel van de NZa niet op draagvlak vanuit de sector kan rekenen, dus 
dat hier toch nader overleg voor nodig is. GGZ Nederland is voorstander van het inzetten 
en kunnen bekostigen van beroepsgroepen als de ervaringsdeskundige en hbo-psycholoog, 
zonder dat dit grote aanpassingen vraagt van softwaresystemen of toename aan 
administratieve lasten. Dit schreven we ook in een brief aan de Tweede Kamer. 

Het volledige debat is terug te zien via: Debat Gemist 

https://www.ggznederland.nl/uploads/assets/brief%20GGZ%20Nederland%20aan%20Tweede%20Kamer%20tbv%20AO%20GGZ%20-%206%20december%202018.pdf
https://debatgemist.tweedekamer.nl/debatten/ggz-6
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Honderden aanbieders uitgenodigd voor NZa kostenonderzoek in ggz en forensische zorg 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 12 december 2018) 

De Nederlandse Zorgautoriteit doet een groot kostprijsonderzoek in de ggz en forensische 
zorg (fz). Nagenoeg alle instellingen die ggz en fz bieden en 700 vrijgevestigden hebben 
begin december een officieel informatieverzoek ontvangen van de NZa. Zij hebben tot  
1 februari de tijd om hun gegevens aan te leveren bij Sira Consulting en Capgemini Invent, 
die het kostprijsonderzoek in opdracht van de NZa uitvoeren.  

Aanleiding 

We gebruiken het kostprijsonderzoek als basis voor het vaststellen van nieuwe tarieven ggz 
en fz die gelden vanaf 2020. De tarieven voor de meeste prestaties in de ggz en fz zijn sinds 
2014 jaarlijks geïndexeerd. Vanwege onder andere de invoering van de generalistische 
basis-ggz, de invoering van het Kwaliteitsstatuut in de ggz en de inwerkingtreding van de 
Jeugdwet zijn de huidige tarieven niet altijd meer passend. Daarnaast werken wij samen 
met het zorgveld aan een nieuwe manier van bekostigen voor de gespecialiseerde ggz, 
generalistische basis-ggz en forensische zorg. Voor de NZa en brancheorganisaties in de ggz 
is het daarom belangrijk een actueel inzicht te hebben in de kosten die aanbieders maken 
om ggz-zorg te leveren.  

Ondersteuning 

Het gaat om een groot onderzoek waarbij we veel gegevens uitvragen. Dat vraagt om een 
flinke inspanning van de deelnemers. De NZa heeft met Sira Consulting en Capgemini 
Invent afspraken gemaakt om de deelnemers op verschillende manieren te ondersteunen. 
Zo is er voor elke aanbieder een accountmanager waar hij met vragen terecht kan. Ook 
organiseren we informatiebijeenkomsten voor instellingen. En op 6 december jl. namen 
circa 120 vrijgevestigde aanbieders deel aan een webinar over het kostprijsonderzoek.  

Praktisch 

Op de 'Informatiekaart Goede tarieven ggz en fz? Zo komen ze tot stand!' licht de NZa toe 
hoe goede tarieven stap voor stap tot stand komen. Eerder deze maand publiceerde de 
NZa de nieuwe beleidsregel kostprijsonderzoek (BR/REG-18163). Voor alle deelnemers is 
het uitvraagsjabloon voor het kostprijsonderzoek in de ggz (Zorgverzekeringswet) en fz 
beschikbaar om in te vullen. Het uitvraagsjabloon staat klaar en is te downloaden met de 
inloggegevens die op het informatieverzoek staan vermeld. Hier vindt u de planning van 
alle acht informatiebijeenkomsten in december en januari. 

 

NZa publiceert regelgeving ggz en fz 2019 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 3 december 2018) 

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft de regelgeving voor 2019 voor de ggz en forensische 
zorg vastgesteld. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen. 

Experiment aanvullende beroepen 

Vooruitlopend op de nieuwe productstructuur start per 2019 een experiment met 
aanvullende beroepen. Dit zijn beroepen die tijd schrijven waarvan de tijd niet afleidt in 
een db(b)c. Om dit experiment ook formeel te kunnen laten starten is nog een aanwijzing 
nodig van de staatssecretaris. 

https://www.youtube.com/watch?v=m_hUtXM5SrA
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_260179_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_254801_22/1/
http://www.sira-onderzoek.nl/kostprijsonderzoek-ggz-fz-2020/documenten-downloaden/
http://www.sira-onderzoek.nl/kostprijsonderzoek-ggz-fz-2020/informatie-bijeenkomsten/
http://www.sira-onderzoek.nl/kostprijsonderzoek-ggz-fz-2020/informatie-bijeenkomsten/
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Correctie tariefbeschikking 

In de berekening van de Normatieve Inventaris Component (NIC) in de zzp ggz-c tarieven is 
een fout hersteld. De maximum zzp ggz-c tarieven dalen hiermee gemiddeld 1,65% en 
sluiten daarmee weer aan met de tarieven zoals die gelden in de Wlz. 

Acute psychiatrische hulpverlening (g-ggz) 

Acute psychiatrische zorg is voor mensen die door acute psychiatrische problematiek in 
een crisis terechtkomen. De ggz-crisisdiensten ontvangen nu een vergoeding die is 
gebaseerd op het aantal patiënten dat binnenkomt. Crisisdiensten in dunner bevolkte 
gebieden krijgen daardoor minder dan diensten in stedelijke gebieden, terwijl ook zij 24/7 
beschikbaar moeten zijn en daarvoor kosten maken. De nieuwe bekostiging zorgt voor een 
beter passende vergoeding van de beschikbaarheid. De bestaande regelgeving met crisis-
dbc's en beschikbaarheidscomponent blijven in 2019 ongewijzigd gelden. Wel vindt er één 
aanpassing plaats in de bekostiging, namelijk dat de voorwaarde voor declaratie niet langer 
wordt gekoppeld aan de beschikbaarheid 24/7 maar aan de beschikbaarheidscomponent. 
Dit betekent dat zorgaanbieders die acute psychiatrische hulp leveren volgens de definitie 
van deze zorg, maar geen 24/7 beschikbaarheid hebben, vanaf 2019 ook crisis-dbc's 
kunnen declareren. 

Registratie zorgtypes rechtelijke machtiging en inbewaringstelling (g-ggz) 

Onderzoek dat VWS laat uitvoeren laat een dalende lijn zien in de registratie van de 
zorgtypen 'rechtelijke machtiging' en 'inbewaringstelling'. De NZa benadrukt dat het 
registreren van het juiste zorgtype door zorgaanbieders verplicht is en een financieel 
belang dient. De NZa roept dan ook op tot het zorgvuldiger registreren van zorgtypes om 
daarmee inzicht te geven in een van de duurste groepen van patiënten. 

Overige zorgproducten 2019 (fz) 

In de nieuwe release van de Medisch-specialistische zorg zijn 25 overige zorgproducten 
(OPC's) toegevoegd aan de prestaties forensische zorg. Het betreft beeldvormend 
onderzoek, klinisch-chemische en microbiologische laboratoriumonderzoeken. Hiermee 
kan een vergoeding worden geboden voor de gemaakte kosten, omdat deze kosten geen 
onderdeel uitmaken van de deelprestatie verblijf.  

Aanpassing MDS-regelingen g-ggz en fz per 15 april 2019 

De NZa heeft een nieuwe versie van de regeling "Verplichte aanlevering minimale dataset 
gespecialiseerde ggz" en de regeling "Verplichte aanlevering minimale dataset forensische 
zorg" vastgesteld. Ten behoeve van de ICT is een nieuwe GA-standaard opgeleverd. De 
aanpassingen treden in werking per 15 april 2019. In de nieuwe regeling vraagt de NZa de 
DSM diagnose alleen nog uit op hoofdgroep niveau. 

Tarieven geïndexeerd 

De NZa begint dit jaar een nieuw en uitgebreid kostenonderzoek om de tarieven in de ggz 
en fz te herijken. Vanwege de omvang en gewenste zorgvuldigheid – zoals tussentijdse 
afstemmingen met veldpartijen – kan dit onderzoek in 2019 nog niet leiden tot een nieuwe 
basis voor de tarieven. Daarom heeft de NZa de dbc-tarieven voor 2019 geïndexeerd. 

Meer informatie over deze en andere wijzigingen leest u in de regelgeving voor 2019. 

 

https://werkenmetdbcs.nza.nl/zz-releases/rz19b/menu-ID-4287/
https://werkenmetdbcs.nza.nl/downloadcentrum/gegevensaanleverstandaarden
https://puc.overheid.nl/nza/zorgsectoren/pagina/NZA003/-/gdlv/0/gj/2019/p/1/thm/NZA003/g/documenttype-id/srt/beleidsregel_bestuursorgaan,formulier,nadere_regel,tarieven_en_prestaties/
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Arbeidsaangelegenheden 

Toelichting wijziging artikel 4.1 Cao [VVT] per 1 januari 2019 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 11 december 2018) 

Vanaf 1 januari 2019 wijzigt artikel 4.1 lid 2 van de cao. De infolijn Arbeidszaken ontvangt 
naar aanleiding van deze wijziging veel vragen. De infolijn heeft daarom voor u een 
toelichting opgesteld op de wijzigingen in artikel 4.1 lid 2 van de cao.   

Wijzigingen op een rij 

- Bij een deeltijddienstverband wordt de gemiddelde wekelijks te werken uren 
gemeten over een vooraf vastgestelde periode van maximaal 6 maanden. 
 

- In overleg met de ondernemingsraad of personeelsvertegenwoordiging kan worden 
afgesproken hoe deze meetperiode van maximaal 6 maanden wordt vormgegeven. 
 

- De meetperiode hoeft niet op kalenderjaarbasis plaats te vinden, maar kan ook 
aansluiten bij de feitelijke roosterperiodes over het kalenderjaar heen. 
 

- Na de meetperiode wordt een eventueel negatief urensaldo op nul gezet en een 
positief urensaldo wordt uitbetaald, tenzij op verzoek van de werknemer en in 
overleg met de werkgever andere afspraken zijn gemaakt over de verrekening van 
de min- of plusuren. Deze afspraken worden schriftelijk vastgelegd. 

 

Toelichting 

De werkgever stelt de meetperiode van maximaal 6 maanden concreet vooraf vast. In de 
regel zal dit een keuze zijn die voor alle werknemers geldt. Echter het vaststellen van de 
periode van 6 maanden kan ook per (groep van) werknemer (s)/functies en zelfs per 
werknemer verschillen. Een dergelijke afspraak, moet wel schriftelijk worden vastgelegd 
tussen werkgever en werknemer (voorbeeld individuele afspraak: de werknemer treedt in 
dienst per 1 maart en werkgever en werknemer stellen vast dat de periode van 6 maanden 
loopt van 1 maart tot 1 september). 

De referteperiode van maximaal 6 maanden hoeft niet gekoppeld te zijn aan een kalender 
halfjaar. Dit biedt de mogelijkheid om fluctuaties en piekperioden in het werkaanbod op te 
vangen. Met andere woorden, daarmee kan gekozen worden voor een meetperiode die 
zowel bekende piekperioden omvat, zoals de zomerperiode als perioden daarvoor en 
daarna, waarin extra inzet op piekmomenten weer kan worden gecompenseerd.  

Na een periode van 6 maanden worden eventuele minuren kwijtgescholden en plusuren 
uitbetaald, tenzij op verzoek van de werknemer en in overleg met de werkgever daartoe 
andere afspraken worden gemaakt. Met de werknemer zijn dus andere afspraken mogelijk, 
bijvoorbeeld om daarmee niet alleen de werknemer maar ook de werkgever meer ruimte 
te geven om tijdelijke extra inzet over een langere of latere periode dan 6 maanden te 
kunnen compenseren. Zo kan extra inzet in het voorjaar, ook rond de herfstvakantie of 
Kerstdagen gecompenseerd worden in vrije tijd als de werknemer daartoe verzoekt. De 
individuele afwijkende afspraak is te plaatsen in het kader van de ‘kanteling werktijden’ als 
bedoeld in artikel 5.1A Cao, in die zin dat met de individuele werknemer kan worden 
afgesproken dat als door het indelen/wijzigen van de werktijden door de werknemer er 
min-/plusuren ontstaan, hij deze uren binnen bijvoorbeeld de periode van 6 maanden dient 
te corrigeren dan wel dat hij deze uren in de volgende periode van 6 maanden corrigeert.  
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De werkgever kan met de OR afspreken dat de maximale periode van 6 maanden op een 
andere wijze wordt ingevuld, bijvoorbeeld periodes van “3 + 6 + 3” maanden of periodes 
van “4 + 4 + 4” maanden. Als met de ondernemingsraad bijvoorbeeld is afgesproken 
periodes van “4 + 4 + 4” maanden waarin de gemiddelde wekelijks te werken aantal uren 
wordt gemeten dan betekent dit in de praktijk dat eventuele plus-/minuren na een periode 
van 4 maanden worden kwijtgescholden of uitbetaald. 

 

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

Finale kwijting in beëindigingsovereenkomst 

In een vaststellingsovereenkomst komen partijen een beëindiging van hun arbeids-
overeenkomst overeen, waarbij aan de werknemer een (aanzienlijke) beëindigings-
vergoeding wordt toegekend en finale kwijting. De werknemer maakt vervolgens ook 
aanspraak op de wachtgeldregeling uit de cao.  

Feiten 

Als gevolg van een reorganisatie is de functie van de werknemer in 2012, dus nog voor de 
WWZ, komen te vervallen. In de toepasselijke cao GGZ was een wachtgeldregeling 
opgenomen, onder meer van toepassing indien functies als gevolg van een reorganisatie 
overbodig worden. Partijen voeren overleg over een beëindigingsregeling. De werknemer 
wil in eerste instantie een vergoeding van € 738.362,95 bruto, zijnde het verlies aan 
inkomen tot aan de pensioengerechtigde leeftijd. De werkgever biedt een vergoeding aan 
conform de (toen nog geldende) neutrale Kantonrechtersformule (waarbij de factor C op 1 
is gesteld) van € 320.432 bruto.  

De werknemer overlegt hierover met zijn advocaat, die hem heeft voorgehouden dat hij 
zijn afspraak op wachtgeld behield omdat niet expliciet in de afspraken is neergelegd dat 
hij daar geen aanspraak op zou kunnen maken. 

Na de bereikte overeenstemming over de beëindiging van de arbeidsovereenkomst en de 
vergoeding van € 320.432 bruto maakt de werknemer aanspraak op de wachtgeldregeling. 
Hierop bericht de werkgever de werknemer dat tussen partijen finale kwijting is 
overeengekomen en dat dit meebrengt dat de wachtgelduitkering is verdisconteerd in de 
hoogte van de ontslagvergoeding.  

De werknemer is het hier niet mee eens en wendt zich tot de kantonrechter, die zijn 
vorderingen afwijst. Tegen deze uitspraak gaat de werknemer in hoger beroep bij het Hof 
Arnhem-Leeuwarden, maar ook hier vangt de werknemer bot. 

Oordeel hof 

Voor de beoordeling van het verweer van de werkgever heeft het hof de vraag te 
beantwoorden of de regeling die partijen hebben getroffen ook ziet op de mogelijke 
uitkering van wachtgeld aan de werknemer. Daarbij komt het aan op de zin die partijen in 
de gegeven omstandigheden over en weer redelijkerwijs aan de getroffen 
beëindigingsregeling mochten toekennen en op hetgeen zij te dien aanzien redelijkerwijs 
van elkaar mochten verwachten (het criterium uit het zgn. Haviltex-arrest). 
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Uit de tekst van de beëindigingsovereenkomst kan niet zonder meer worden afgeleid, dat 
partijen de bedoeling hebben gehad ook het wachtgeld in de overeenkomst te betrekken. 
De werkgever betoogt dat de werknemer door de overeengekomen finale kwijting geen 
aanspraak op wachtgeld kan maken.  

De werknemer heeft het voorstel van de werkgever naar zijn advocaat doorgeleid, zodat 
werknemer vanaf de aanvang van de onderhandelingen rechtskundige bijstand had en zijn 
advocaat van de inhoud van de (voortgang van de) onderhandelingen op hoogte werd, 
althans kon worden, gehouden.  

Partijen hebben onderhandeld over een uit te betalen bedrag ineens. In de 
onderhandelingen heeft de werknemer het standpunt ingenomen dat het te betalen 
bedrag hem volledig schadeloos diende te stellen voor de periode vanaf de datum van 
ontslag tot zijn pensioengerechtigde leeftijd. Daarbij heeft de werknemer een overzicht 
ingebracht waarin die schade is berekend op het bedrag van € 738.362,95. In de berekening 
is geen wachtgeld op het resterend inkomen in mindering gebracht. In de begeleidende 
brief heeft de werknemer ook niet opgemerkt dat dit nog zou moeten gebeuren. Uit deze 
opstelling kon de werkgever afleiden, hetgeen zij stelt ook te hebben gedaan, dat de 
werknemer onderhandelde over een afkoopsom, waarbij afstand werd gedaan van het 
wachtgeld.  

De werkgever heeft het voorstel van de werknemer afgewezen en een tegenvoorstel 
gedaan op basis van de neutrale Kantonrechtersformule. Het hof overweegt dat in het 
algemeen een vergoeding op basis van de kantonrechtersformule met een factor C is 1 niet 
gebruikelijk is bij een ontbinding van de arbeidsovereenkomst op een neutrale grond als 
de werknemer daarnaast aanspraak behoudt op (bovenwettelijk) wachtgeld.  
Het hof leidt uit de reactie van de werknemer aan zijn advocaat af dat de werknemer ook 
heeft begrepen dat de werkgever met het voorstel beoogde dat hij geen aanspraak meer 
op wachtgeld zou maken. De werknemer had daar zorg over, waarna zijn advocaat hem 
heeft voorgehouden dat hij zijn aanspraak op wachtgeld behield, omdat niet expliciet in de 
afspraken is neergelegd dat de werknemer geen aanspraak op wachtgeld zou maken. 
Hieruit leidt het hof af dat de werknemer en zijn advocaat er rekening mee hielden dat de 
werkgever expliciet aan de orde zou stellen dat de door de werkgever voorgestelde 
regeling inhield dat de werknemer geen aanspraak op wachtgeld kon maken. 

Vast staat dat de werknemer niet over de op zijn minst bij hem bestaande twijfel dat hij 
door de te sluiten overeenkomst zijn aanspraak op wachtgeld zou verliezen, heeft 
gesproken. Hiervoor is kennelijk bewust gekozen om te voorkomen dat in dat geval zou 
worden besproken dat de werknemer weliswaar zijn aanspraak op wachtgeld kon 
behouden – waarbij de duur van het wachtgeld afhankelijk zou zijn van toekomstige 
omstandigheden – maar hetzij een belangrijk lagere ontbindingsvergoeding zou worden 
overeengekomen, hetzij geen minnelijke overeenstemming zou worden bereikt en het 
geschil aan de kantonrechter zou worden voorgelegd met de reële kans dat de 
kantonrechter in de gegeven omstandigheden vanwege de aanspraak op wachtgeld geen 
of een substantieel lagere ontbindingsvergoeding zou toekennen dan de werkgever had 
aangeboden. 

Weliswaar blijkt uit de onderlinge correspondentie tussen de werknemer en zijn advocaat 
dat de werknemer niet wilde dat zijn aanspraak op wachtgeld verviel, maar hij heeft dat 
aan de werkgever niet kenbaar gemaakt en daar kennelijk bewust voor gekozen, zodat dit 
voor zijn rekening dient te blijven en de werkgever erop mocht vertrouwen dat die 
aanspraak verviel.  



 

Pagina 26 

Geregeld in de Zorg december 2018 

Opmerking tot slot 

Deze uitspraak wijst uit dat partijen erop beducht moeten zijn, dat bepaalde – niet in een 
vaststellingsovereenkomst opgenomen – aanspraken onder de algemene finale kwijting 
kunnen vallen. In onderhavig geval ziet het ernaar uit dat de werknemer tijdens de 
onderhandelingen de wachtgeldregeling bewust niet naar voren heeft gebracht, omdat dit 
mogelijk een verlagend effect zou hebben gehad op de beëindigingsvergoeding. De 
werknemer komt hiermee echter van een koude kermis thuis. Ter voorkoming van 
dergelijke teleurstellingen is het advies dan ook om bepaalde aanspraken nadrukkelijk in 
de vaststellingsovereenkomst op te nemen, zodat deze niet onder de finale kwijting vallen. 
Het voorkomt ook discussie achteraf. 

Mr. Léon Peeters 
Arbeidsrecht- en pensioenadvocaat 
088-2344513 
peeters@thna.nl  
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