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Voorwoord 
Voor de medewerkers van Verstegen zit de vakantieperiode er op en dat betekent dat de 
voorbereidingen op de interim-controles weer worden opgepakt. In dat kader voeren wij 
zogenaamde pre-audit gesprekken bij onze opdrachtgevers. In veel opzichten zijn dit 
belangrijke en aangename besprekingen. De gesprekken zijn uiteraard primair bedoeld ter 
voorbereiding op de uitvoering van onze controleopdrachten. Niet minder belangrijk is dat 
wij op deze manier een goed beeld krijgen van wat er speelt in de zorgsector.  

Dat de personele vraagstukken en het hoge ziekteverzuim nog steeds veel aandacht 
vragen, is geen nieuws. Meer opmerkelijk zijn de hoeveelheid en complexiteit van de 
andere dossiers op de bureaus van de raden van bestuur van zorgorganisaties. Wij worden, 
meestal met het nodige enthousiasme, geïnformeerd over nieuwe initiatieven op het 
gebied van huisvesting, ict, kwaliteitsverbetering etc. In de landelijke media is de 
berichtgeving over en vanuit de zorgsector zelden positief. Gelukkig hebben u en wij een 
ander beeld: De zorgsector is volop in ontwikkeling! 

Om uw kostbare tijd te sparen en misschien ook wel te inspireren hebben wij in de 
achterliggende periode weer de belangrijkste ontwikkelingen en nieuwsfeiten verzameld. 
Ook Ten Holter/Noordam heeft een waardevolle bijdrage geleverd met een tweetal 
juridische berichten.  
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Uitgelicht 
1. Jaarverslagenanalyse GGZ 2018 

Nadat in de vorige nieuwsbrief ‘Geregeld in de Zorg’ bericht kon worden over de (inmiddels 
haast traditionele) VVT-benchmarkanalyse van Intrakoop en Verstegen accountants en 
adviseurs, was achterliggende maand de analyse van de GGZ-sector aan de beurt.  

Het behaalde nettoresultaat in de gehele GGZ-sector is ten opzichte van 2017 in 2018 met 
65 procent gedaald naar 38 miljoen euro. Dit ondanks de omzet- en cliëntengroei van 
respectievelijk vier en elf procent. De relatief grotere GGZ-organisaties kennen de grootste 
afname van het nettoresultaat. Een tweetal belangrijke oorzaken van de 
resultaatverslechtering wordt in het rapport aangewezen: 

- toenemende levering van niet-vergoede overproductie; 

- de toename van vacatures door krapte arbeidsmarkt en de daarmee verband 
houdende stijging van inhuur van personeel niet in loondienst. 

Naast bovenstaande is een opmerkelijke ontwikkeling in het investeringsniveau: de 
investeringsgraad is met ruim vijf procent gedaald ten opzichte van 2017.  

In een reactie op bovenstaande en eerdere onderzoeken reageert GGZ Nederland dat 
zorgaanbieders “gevangen zitten in het huidige systeem van omzetplafonds en 
prijsplafonds per financier, met afspraken over de maximale gemiddelde prijs per patiënt”. 
Deze ‘gevangenschap’ leidt tot exploitatiedruk en dientengevolge minder innovatie op 
zorginhoud en behandelingsvormen. “Zo lang landelijke resultaten op het gebied van het 
verminderen van de regeldruk niet afdoende wordt opgepakt door de partijen in het 
hoofdlijnenakkoord, blijft deze situatie van een sector in de rode cijfers bestaan en neemt 
ook de druk op wachttijden niet af”, aldus GGZ-Nederland. 

Onlangs zijn betrokken partijen tot een nieuwe cao gekomen, waarmee men het 
personeelstekort hoopt terug te brengen. De verwachtingen zijn hierbij positief. Anders is 
dit voor wat betreft de recent door de NZa vastgestelde tarieven 2020. Deze laten een 
daling zien die moeilijk is te plaatsen gelet op de geschetste situatie. Een deel van de 
tariefdaling is echter te verklaren doordat de NZa uitgaat van contractering van 100% van 
de tarieven, zonder sectorbrede/generieke kortingen op de maximumtarieven.  

Concluderend is en blijft het in de GGZ-sector ‘alle zeilen bijzetten’ om de negatieve 
resultaatontwikkeling om te buigen met name via de aanpak van het personeelstekort 
(aantrekkelijke cao), vergaande digitalisering en passende tarifering. Het is zaak om daarbij 
aandacht ervoor te hebben dat zorgverzekeraars geen standaard tariefskortingen 
toepassen.  

  

https://www.intrakoop.nl/docs/default-source/Intrakoop-Jaarverslagenanalyse/intrakoop-jaarverslagenanalyse-ggz-2018
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2. Wet Arbeidsmarkt in Balans  

Zoals wij u al eerder berichtte is op 28 mei jl. voorstel “Wet Arbeidsmarkt in Balans”, hierna 
WAB, aangenomen door de Eerste Kamer. Deze wet treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. 
Zoals de naam enigszins doet vermoeden, heeft de WAB als doel het herstellen van de 
balans tussen vaste en flexibele arbeidscontracten. Wij hebben de belangrijkste 
veranderingen uiteengezet:  

1. Verruiming ketenregeling: De Wet Werk en Zekerheid regelt in de huidige situatie dat 
de werkgever maximaal drie opvolgende tijdelijke contracten mag sluiten met zijn 
werknemer waarbij het tijdspad maximaal twee jaar duurt. Na deze periode van twee jaar 
gaat het tijdelijke dienstverband over in een vast dienstverband.  

Met ingang van 2020 wordt deze ketenregeling verruimd door het tijdspad uit te breiden 
van twee naar maximaal drie jaar alvorens het tijdelijke dienstverband over gaat in een 
vast dienstverband. Volledigheidshalve merken wij op dat de onderbrekingsduur van zes 
maanden onveranderd blijft, met de kanttekening dat deze termijn bij cao teruggebracht 
kan worden naar drie maanden indien de aard van het werk dit vereist. 

2. Transitievergoeding vanaf indiensttreding: In de huidige situatie heeft de werknemer 
pas recht op een transitievergoeding na een dienstverband van twee jaar (bij ontslag door 
werkgever).  

Met ingang van 2020 heeft de werknemer vanaf indiensttreding recht op de 
transitievergoeding. Hiertegenover staat dat de berekeningswijze van de 
transitievergoeding ook verandert. Dit wordt in de sectie hierna behandeld.   

3. Verandering berekening transitievergoeding: De transitievergoeding wordt met 
inachtneming van de huidige wet- en regelgeving berekend als de jaarlijkse opbouw van 
1/3e maandsalaris voor de eerste 10 jaar. Na 10 jaar wordt de jaarlijkse opbouw  
1/2e maandsalaris.  

Met ingang van 2020 wordt de jaarlijkse opbouw 1/3e maandsalaris voor de gehele 
arbeidsperiode. Dit betekent dat ook na 10 jaar de opbouw 1/3e maandsalaris bedraagt in 
plaats van 1/2e maandsalaris.  

4. Cumulatiegrond bij ontslag: De grondslag voor ontslag is met het huidige stelsel zo 
ingericht dat werkgevers volledig moeten voldoen aan één van de in de wet genoemde 
ontslaggronden, wil het contract ontbonden kunnen worden.  

Met ingang van 2020 is sprake van de zogenoemde cumulatiegrond. Deze cumulatiegrond 
schept de mogelijkheid om verschillende ontslaggronden met elkaar te combineren om te 
komen tot een ontbinding van het contract in plaats van het volledig moeten voldoen aan 
één ontslaggrond.  

Ook een nieuwe ontwikkeling hierin is dat bij ontbinding van het contract door een 
kantonrechter op basis van cumulatiegrond er de mogelijkheid bestaat voor de 
kantonrechter om de transitievergoeding met 50% te verhogen.  

5. WW-premie afhankelijk van dienstverband: Met ingang van 2020 worden werkgevers 
gestimuleerd om meer vaste dienstverbanden aan te bieden door de WW-premie te 
verlagen voor vaste dienstverbanden en de WW-premie te verhogen voor flexibele 
dienstverbanden.  
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6. Oproepkrachten: De WAB beoogt medewerkers met een oproepcontract ook meer 
zekerheid te bieden. Hier wordt invulling aan gegeven door een aantal nieuwe regels: 

 De werkgever dient minstens vier dagen van tevoren de oproep kenbaar te maken bij 
de oproepkracht. Doet werkgever dit niet, dan is de oproepkracht niet verplicht te 
werken. 

 Als de werkgever korter dan vier dagen van tevoren de oproep intrekt, dient het loon 
voor de oproepkracht toch doorbetaald te worden. 

 De minimumduur van een oproep zal drie uur bedragen met ingang van 1 januari 2020. 

 De opzegtermijn voor werknemers zal vier dagen zijn. 

 De werkgever dient in het geval de omvang van de arbeid niet of niet duidelijk is 
vastgelegd na 12 maanden de werknemer een aanbod te doen met een 
arbeidsomvang van het gemiddeld aantal verloonde uren in de voorafgaande  
12 maanden. 
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Advertentie 
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Actuele ontwikkelingen in de zorg 

Doordecentralisatie beschermd wonen zet passende zorg verder onder druk 
(Bron: Federatie Opvang - nieuwsbericht 14 augustus 2019) 

Het Centraal Planbureau heeft onderzoek gedaan naar de doordecentralisatie van 
beschermd wonen. Beschermd wonen is nu de verantwoordelijkheid van 43 centrum-
gemeenten. Per 2022 krijgen alle 355 gemeenten een vast budget voor beschermd wonen 
(BW). Voor het opnemen van mensen uit andere gemeenten worden zij niet 
gecompenseerd. Hierdoor ontstaat het risico dat de landelijke toegankelijkheid onder druk 
komt te staan en cliënten niet de best passende hulp kunnen krijgen. 

20% minder mensen in BW uit een andere regio 

Sinds de decentralisatie van beschermd wonen van het Rijk naar centrumgemeenten in 
2015 is het aandeel cliënten dat buiten de eigen regio instroomt, met 20 procent gedaald. 
Beschermd wonen is een woonvoorziening voor mensen met psychische, psychosociale of 
verslavingsproblemen. Cliënten moeten verhuizen om gebruik te maken van deze 
voorziening, vaak naar een locatie buiten de eigen gemeente als daar een passende plek is. 
Sinds 2015 krijgt de centrumgemeente – de grootste gemeente binnen de regio – budget 
om beschermd wonen binnen de regio te organiseren. Het beleidsdoel van deze 
decentralisatie is dat er een betere afweging met de inzet van ambulante begeleiding tot 
stand komt. Dit moet ervoor zorgen dat (een deel van) de beschermd-wonen doelgroep 
zelfstandig kan wonen en dat het budget voor beschermd wonen doelmatig wordt besteed. 
De centrumgemeenten hebben samen met de kleinere gemeenten in hun regio een 
beleidsplan gemaakt over de uitvoering van opvang en beschermd wonen voor de burgers 
van die regio. Daarin zijn meestal ook afspraken opgenomen over de beschikbaarheid van 
huisvesting voor mensen die uitstromen uit beschermd wonen om weer zelfstandig (met 
ambulante zorg en begeleiding) te gaan wonen. 

Financiële prikkel rem op toegankelijkheid 

De afname van de instroom van buiten de eigen regio is in lijn met de financiële prikkel 
voor centrumgemeenten. Het opvangen van cliënten van buiten de regio levert extra 
kosten op waarvoor een gemeente geen extra budget krijgt. Dit financiële motief heeft 
waarschijnlijk een rol gespeeld in de waargenomen afname van het aandeel cliënten dat 
van buiten de eigen regio instroomt. Een tweede mogelijk motief is dat gemeenten mensen 
vaker in de eigen regio hebben geplaatst, omdat dat voor cliënten zelf beter werd geacht 
dan opvang buiten de regio. 

Gespecialiseerde woonvormen onder druk 

Een risico van de huidige financiële prikkel is dat een minder goede match tussen de cliënt 
en het aanbod tot stand komt. Voor mensen met een specialistische zorgbehoefte zal de 
best passende plek vaak elders liggen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen met een 
forensische achtergrond, of een combinatie van een verstandelijke beperking, psychische 
stoornis en verslaving of mensen die zowel verpleging nodig hebben als toezicht binnen 
een beschermd wonen instelling voor ggz cliënten. Per 2022 neemt het risico toe dat er 
een minder goede match is tussen de cliënt en het specialistische aanbod, omdat dan alle 
gemeenten een budget krijgen voor beschermd wonen. Vooral in kleinere gemeenten 
ontbreekt de schaal om zelf te voorzien in een breed aanbod van beschermd wonen.  

https://www.opvang.nl/files/cpb-policy-brief-2019-10-decentrale-bekostiging-beschermd-wonen_(1).pdf
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Het is voor gemeenten bovendien financieel ongunstig om hun aanbod in stand te houden 
of uit te breiden, want voor meer gebruik krijgen zij geen extra budget. Dit kan op termijn 
leiden tot een verschraling van het totale aanbod. 

Risico’s doordecentralisatie 

De RIBW Alliantie en Federatie Opvang zien de bevindingen van het CPB als een 
waarschuwing voor het risico dat doordecentralisatie ten koste van cliënten gaat. Indien 
ggz cliënten geen passende zorg meer kunnen krijgen in hun eigen regio, dreigt een grotere 
groep mensen dan nu het geval is, tussen wal en schip te komen. Op dit punt kunnen lessen 
getrokken worden uit de decentralisatie van de jeugdzorg naar 393 gemeenten in 2015. 
Sinds die decentralisatie hebben veel jeugdzorgaanbieders hun aanbod moeten inkrimpen, 
met lange wachtlijsten en niet-passende zorg voor kinderen tot gevolg. 

Schaalgrootte en deskundigheid gemeenten essentieel 

Voor gespecialiseerde langdurige zorg, zoals beschermd wonen voor ggz cliënten, is 
schaalgrootte nodig om het aanbod tot stand te brengen en te houden. Op het niveau van 
een centrumgemeente regio is ontwikkeling van adequaat beleid mogelijk voor 
doelgroepen die over heel Nederland gezien in geringere mate voorkomen. Grotere 
gemeenten beschikken over voldoende ambtenaren om met alle partijen, zoals 
zorgaanbieders, woningcorporaties, GGD, politie, ggz en verzekeraars, afspraken te maken 
over een samenhangende uitvoering van beschermd wonen in het sociaal domein. 

CPB oplossingen niet allemaal toepasbaar 

Het CPB oppert als oplossing om over en weer rekeningen tussen gemeenten te sturen om 
zodoende risico’s van verschraling van het aanbod te verminderen. Op die manier gaat de 
gemeente waar een cliënt vandaan komt, mee betalen. In theorie klinkt dit plausibel omdat 
dan de herkomst- noch de opvanggemeente een prikkel heeft om een cliënt onnodig lang 
in beschermd wonen te houden. Dat zou de kritische afweging tussen intramuraal 
beschermd wonen en ambulante begeleiding kunnen bevorderen. Het CPB gaat hier 
voorbij aan de weerbarstige praktijk. Veel ggz cliënten die in beschermd wonen terecht 
komen, hebben vanwege opnames in de ggz of verslavingszorg (en soms detentie) of 
vanwege dakloosheid op heel veel verschillende plekken gewoond. Het is dan niet 
eenvoudig vast te stellen wie de ‘gemeente van herkomst’ is. De gemeenten hebben dit bij 
het uitvoeren van de Jeugdwet ook door schade en schande moeten leren. In de Jeugdwet 
geldt het woonplaatsbeginsel: de gemeente waar het kind woont (of onder ouderlijk gezag 
staat) betaalt de zorg. Dit ogenschijnlijk eenvoudige beginsel heeft vanaf 2015 
voor uitvoeringsproblemen gezorgd. Vanwege de onduidelijkheid en de toegenomen 
administratieve lasten wordt de definitie van het woonplaatsbeginsel in 2021 gewijzigd in 
de Jeugdwet. Ook van deze ervaring kunnen gemeenten leren als het om de 
doordecentralisatie van beschermd wonen gaat. 

Compensatie van werkelijke kosten 

Een andere oplossing die het CPB noemt is compensatie van werkelijk gemaakte kosten in 
plaats van een vast budget per gemeente. Dit is een optie die bijvoorbeeld ook is ingevoerd 
in 2016 in het verdeelmodel voor de bijstand aan dakloze mensen. Centrumgemeenten die 
uitkeringen verlenen aan dakloze mensen, krijgen die gecompenseerd van het Rijk, 
bovenop het bedrag dat zij voor uitvoering van inkomensbijstand van het Rijk ontvangen.  

  

https://www.zorginstituutnederland.nl/publicaties/rapport/2019/02/12/onderzoek-op-zoek-naar-passende-zorg-problemen-die-ggz-patienten-ervaren
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/jeugdregios-tekenen-convenant-woonplaatsbeginsel-jeugdwet
https://vng.nl/onderwerpenindex/jeugd/jeugdhulp/nieuws/nieuwe-woonplaatsbeginsel-uitgesteld-invoering-per-1-1-2021
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Wel wordt die compensatie steeds twee jaar na het peiljaar uitgekeerd waardoor 
gemeenten met enige vertraging dat extra budget ontvangen. Deze optie zou tegemoet 
komen aan de noodzaak tot extra investeringen in het sociaal domein. 

Gemeenten willen verplichte regionale samenwerking beschermd wonen 

Het VNG Expertiseteam dat een advies heeft gegeven over de doordecentralisatie van 
beschermd wonen beveelt aan dat gemeenten verplicht gaan samenwerken. Het Rijk en 
gemeenten hebben een akkoord bereikt over dit advies en werken de komende maanden 
aan de concrete vormgeving van onder meer de verplichte samenwerking. In lijn met het 
CPB onderzoek zou de beleidsoptie om de bekostiging via de centrumgemeente-
constructie te handhaven, hier een aanzet voor kunnen zijn. Voor de RIBW Alliantie en 
Federatie Opvang is dit een optie die de risico’s op niet passende zorg voor ggz cliënten zou 
beperken. Bovendien is de bestuurlijke constructie van centrumgemeenten een bewezen 
effectief model dat ook voor de maatschappelijke opvang in stand blijft de komende jaren. 
Wel zou dan een objectief verdeelmodel tussen de regio’s ontwikkeld dienen te worden, 
zoals dat ook voor de maatschappelijke opvang al is ingevoerd. 

 

Stand van zaken Wet zorg en dwang 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 12 augustus 2019) 

De Wet zorg en dwang (Wzd) treedt vanaf 1 januari 2020 in werking. De wet wordt samen 
met de Wet verplichte ggz de opvolger van de wet Bopz. Het doel van de wet is veilige en 
goede zorg aan de cliënt bieden, ook aan mensen die daarover moeilijk zelf kunnen 
beslissen of niet willen. (…) 

Integrale wettekst Wzd 

ActiZ heeft samen met de VGN een integrale versie van de Wet zorg en dwang laten maken, 
waarin zowel de Wijzigingswet zorg en dwang als het Besluit zorg en dwang zijn verwerkt. 
Met een inhoudsopgave en een rubricering hebben wij de wettekst wat toegankelijker 
proberen te maken. 

Uitvoeringsregelgeving 

Er is een ministeriële regeling voor de Wzd in de maak die regels stelt over registratie en 
rapportage van onvrijwillige zorg, de zorgverantwoordelijke, de externe deskundige en 
over technische standaarden. Een consultatieversie hiervan wordt verwacht in augustus. 

Daarnaast werkt het ministerie van VWS aan het locatieregister. Naar verwachting is er op 
1 november 2019 een voorziening gereed waarin locaties kunnen worden vastgelegd. 
Zorgaanbieders die locaties met een Bopz-aanmerking hebben worden automatisch in dit 
register opgenomen op de datum van inwerkingtreding van de Wzd. Andere 
zorgaanbieders, die na inwerkingtreding van de Wzd cliënten willen kunnen opnemen op 
basis van een besluit tot opname en verblijf of rechterlijke machtiging, zullen zich eerst in 
dit locatieregister moeten registreren. 

In augustus gaat het ministerie van VWS op www.dwangindezorg.nl guidance geven over 
het begrip 'accommodatie'. Onder accommodatie verstaat de Wzd in ieder geval een 
gebouw waar cliënten met een indicatie voor langdurige zorg verblijven. Wordt in andere 
gebouwen van de zorgaanbieder of bij cliënten thuis onvrijwillige zorg verleend, dan is dat 
ambulante onvrijwillige zorg waarbij aan aanvullende eisen moet worden voldaan. Daarom 
is guidance op dit terrein welkom. 

https://www.opvang.nl/site/item/meer-tijd-voor-zorgvuldige-decentralisatie-beschermd-wonen-en-opvang
https://vng.nl/onderwerpenindex/maatschappelijke-ondersteuning/beschermd-wonen-maatschappelijke-opvang-en-ggz/nieuws/rijk-en-gemeenten-bereiken-akkoord-over-beschermd-wonen
https://legacy.vgn.nl/media/5d37513e6364b/Wettekst+Wzd+integraal+inclusief+Wijzigingswet+en+Besluit+zorg+en+dwang.def.pdf?_ga=2.11606519.2119193054.1565273363-1356731922.1551716676
http://www.dwangindezorg.nl/
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De Wzd biedt de mogelijkheid om op basis van een uitvoeringsregeling cliënten zonder 
psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking onder de Wzd te brengen. Deze 
mogelijkheid bestaat ten aanzien van cliënten met ziekten en aandoeningen die gedrags-
problemen of regieverlies veroorzaken waardoor ernstig nadeel kan ontstaan. De Wzd 
noemt dit gelijkgestelde aandoeningen. Het ministerie van VWS publiceert haar 
beleidsvoornemens uiterlijk in augustus op www.dwangindezorg.nl.  

Toolkit 

Op de website van ActiZ staat een toolkit over de Wet Zorg en Dwang. Op deze pagina vindt 
u relevante informatie die zorgorganisaties helpt bij de implementatie van de Wet zorg en 
dwang. Ook staat er wat er nog in ontwikkeling is. 

 

Update Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen (Wmcz) 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 9 augustus 2019) 

De Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen 2018 (Wmcz 2018) treedt op  
1 juli 2020 in werking. Zorgorganisaties hebben na die datum nog een half jaar tijd om  
de medezeggenschapsregelingen aan de nieuwe Wmcz aan te passen. Dus uiterlijk  
1 januari 2021 moet de zorgorganisatie werken met een geactualiseerde mede-
zeggenschapsregeling waarover de cliëntenraad zijn instemming heeft gegeven. 

ActiZ maakt samen met cliëntenorganisatie LOC ondersteunend materiaal voor de 
implementatie van de nieuwe Wmcz: met voorbeelden voor een samenwerkings-
overeenkomst, een reglement, een instellingsbesluit, een convenant centrale cliëntenraad 
en een financieringsregeling. Dit materiaal komt in het eerste kwartaal van 2020 
beschikbaar. 

De tekst van de nieuwe Wmcz 2018 vindt u hier. De LOC heeft de belangrijkste wijzigingen 
ten opzichte van de oude wet in kaart gebracht in het document Basisinformatie 
medezeggenschap van juni 2019. 

VWS start de implementatie van de WMCZ met een congres op 4 december 2019.  
Naast cliëntenraden zijn ook bestuurders, toezichthouders en ondersteuners  
welkom op dit congres. Voor meer informatie en inschrijven: 
https://www.waardigheidentrots.nl/agenda/congres-clientenraden-2019/. 

 

Bekostiging en beleidsregels V&V-sector en extramurale zorg 

Zorgverzekeraars: indicatie wijkverpleegkundige leidend bij palliatieve terminale zorg 
(Bron: Zorgverzekeraars Nederland - nieuwsbericht 15 augustus 2019) 

In Nederland is de palliatieve terminale zorg, dankzij de inzet van (wijk)verpleegkundigen 
en verzorgenden, goed geregeld. Juist bij die zorg is het belangrijk dat mensen op het juiste 
moment de juiste zorg op de juiste plek krijgen. Menselijke maat en zorgvuldigheid staan 
bij alle betrokkenen voorop. Zorgverzekeraars vertrouwen bij palliatieve terminale zorg, 
net zoals bij andere vormen van wijkverpleegkundige zorg, op de kennis en kunde van 
zorgverleners. De wijkverpleegkundige indicatie, op basis van de persoonlijke situatie van 
de verzekerde, is leidend bij palliatieve terminale zorg. Er is dus geen sprake van een vooraf 
vastgesteld maximum aantal uren vergoeding. 

http://www.dwangindezorg.nl/
https://www.actiz.nl/web/ouderenzorg/wet-en-regelgeving/onderwerp/pag/zorg-en-dwang/open/toolkit-wet-zorg-en-dwang
https://www.actiz.nl/stream/wettekst-wmcz-2018-na-aanneming-van-amendementen.pdf
https://www.actiz.nl/stream/20190612-basisinformatie-wmcz-2018.pdf
https://www.actiz.nl/stream/20190612-basisinformatie-wmcz-2018.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/agenda/congres-clientenraden-2019/
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De wijkverpleegkundige is degene die de wijkverpleegkundige zorg indiceert. Hij of zij doet 
dat vanuit de eigen professionele autonomie, kennis en kunde. Hierbij loopt de 
wijkverpleegkundige - conform het Normenkader en Begrippenkader van 
beroepsvereniging V&VN - het hele verpleegkundige proces door. Daarbij wordt, met een 
onderbouwing in het zorgplan, ook een inschatting gemaakt welke en hoeveel zorg nodig 
is. Pas dan kan de geïndiceerde zorg doelmatig en rechtmatig vergoed worden vanuit de 
Zorgverzekeringswet. Het is de wettelijke taak van de zorgverzekeraars hierop toe te zien. 

Constructief rondetafelgesprek  

Met de overgrote meerderheid (93%) van de aanbieders van (wijk)verpleegkundige zorg 
hebben zorgverzekeraars (contract)afspraken gemaakt. Een klein deel van de zorgverleners 
werkt zonder contract. Door Zorgverzekeraars Nederland (ZN) is een bijeenkomst 
georganiseerd met een aantal van deze niet-gecontracteerde aanbieders van 
wijkverpleging die palliatieve zorg leveren. Daarbij waren verder een ambassadeur van 
V&VN en vertegenwoordigers van zorgverzekeraars en ZN aanwezig. 

Op basis van het constructieve rondetafelgesprek met de niet-gecontracteerde 
zorgaanbieders worden een aantal onderwerpen door ZN en zorgverzekeraars in 
samenspraak met V&VN en SoloPartners opgepakt. Zorgverzekeraars constateerden twee 
zaken die in ieder geval om opheldering vragen: 

- de aanname dat er bij palliatieve terminale zorg een vooraf vastgesteld maximum 
aantal uren vergoeding zou bestaan; 

- het gebruik van, inclusief de bijbehorende verwarring over, de term ’24-uurszorg'. 

Geen vooraf vastgesteld maximum aantal uren 

Doordat het aantal uren wijkverpleging afhangt van de persoonlijke situatie van de cliënt, 
conform de eerder genoemde richtlijnen, is er ook géén vooraf afgesproken maximum 
aantal uren vergoeding door zorgverzekeraars. Dit geldt voor wijkverpleegkundige zorg, 
dus ook voor de zorginzet in de stervensfase. Het bestaande beleid per zorgverzekeraar 
blijft daarmee ongewijzigd. Zorgverzekeraars benadrukken ook hier dat de 
wijkverpleegkundige (vanuit de professionele autonomie, kennis en kunde) de palliatieve 
(terminale) zorg indiceert. Het aantal uren medisch noodzakelijke zorg dat de 
wijkverpleegkundige indiceert dient goed onderbouwd te zijn in het zorgplan, zoals dat 
voor alle wijkverpleegkundige zorg geldt. Op basis daarvan dienen deze uren vervolgens 
vergoed te worden uit de Zorgverzekeringswet. 

Geen ’24-uurszorg’, maar ‘intensieve zorg’ 

In de praktijk blijkt dat met name onder niet-gecontracteerde aanbieders van 
wijkverpleging die palliatieve zorg leveren de term ‘24-uurszorg’ wordt gebruikt. Dit zorgt 
voor verwarring en kan verkeerde verwachtingen wekken bij verzekerden, omdat de term 
impliceert dat er recht zou zijn op de vergoeding van 24 uur zorg per dag. Dit is echter niet 
standaard het geval. Mede om deze reden is vorig jaar al met de bij palliatieve (terminale) 
zorg betrokken partijen afgesproken gebruik te maken van de term ‘intensieve zorg’. Dit is 
door minister De Jonge (VWS) destijds ook in een brief gemeld aan de Tweede Kamer. 
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Evaluatie Beleidsregel experiment bekostiging verpleging en verzorging 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 1 augustus 2019) 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voert onderzoek uit naar een nieuwe bekostiging voor 
de wijkverpleging. Een belangrijk onderdeel daarvan is de evaluatie van de Beleidsregel 
Experiment bekostiging verpleging en verzorging (BR/REG-19144). Vanaf 2016 hebben 
zorgaanbieders en verzekeraars hierdoor de ruimte om prestaties met een vrij tarief, 
inhoud en tijdsduur af te spreken. Onder de beleidsregel valt een integraal uur tarief, maar 
ook een vast bedrag per cliënt per week of maand. 

[…] 

De resultaten tellen mee 

De beleidsregel is afgesproken voor een periode van 5 jaar en loopt per 1-1-2021 af, er 
wordt mede om die reden nu geëvalueerd. De NZa vraagt met de vragenlijst 
zorgaanbieders die actief zijn in de wijkverpleging naar hun ervaringen met dit experiment. 
De vragenlijst is zowel gericht op aanbieders die afspraken hebben gemaakt die vallen 
onder de beleidsregels experimentele bekostiging als aanbieders die onder de reguliere 
beleidsregel afspraken hebben gemaakt. De resultaten van de evaluatie zullen worden 
gebruikt bij de opzet van een nieuwe bekostiging voor de wijkverpleging of om de huidige 
bekostiging aan te passen.   

 

Addendum Langdurige Zorg Thuis en Wlz-inkoopgesprekken 
(Bron: ActiZ - nieuwsbericht 31 juli 2019) 

Zorgkantoren besteden in het kader van de inkoopgesprekken aandacht aan de vereisten 
van het Addendum Langdurige Zorg Thuis met Wlz-indicatie. Volgens dit Addendum 
moeten zorgorganisaties die deze zorg leveren, voor 1 juli 2019 op bij hen passende en 
toegankelijke manier openbaar gemaakt hebben hoe zij invulling geven aan de 
verschillende eisen uit het addendum. 

Addendum 

Het addendum is eind 2018 door partijen vastgesteld en gepubliceerd door het 
Zorginstituut. De tijdelijke basis voor het addendum met betrekking op langdurige zorg 
thuis met een Wlz-indicatie is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De relevante vereisten 
uit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg zijn overgenomen in dit addendum. Daarnaast is 
een aantal specifieke vereisten geformuleerd. Zie ook eerdere ActiZ-berichtgeving. 

ActiZ-hulpmiddel voor zorgorganisaties 

Als hulpmiddel voor de leden heeft ActiZ een Inventarisatietabel gemaakt. Hierin kunt u 
per vereiste uit het addendum voor uzelf aangeven hoe en waar u aan kunt tonen dat  
uw organisatie aan dat vereiste voldoet: in/met zorgplan(bespreking); in 
kwaliteitsplan/verslag; of elders. 

  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_241148_22/
https://www.zorginzicht.nl/kwaliteitsinstrumenten/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader-addendum
https://www.actiz.nl/nieuws/web/ouderenzorg/open/2018/11/addendum-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg-langdurige-zorg-thuis-met-wlz-indicatie
https://www.actiz.nl/stream/inventarisatietabel-vereisten-addendum-langdurige-zorg-thuis-met-wlz-indicatie
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Reikwijdte addendum en leveringsvormen 

Langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie betreft alle Wlz-zorg in de thuissituatie (V&V 
ZZP 4 t/m 10), met of zonder behandeling, voor zover niet geclusterd geleverd. 

Dergelijke Wlz-zorg thuis kan in verschillende leveringsvormen geleverd worden, namelijk: 
volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt) en persoonsgebonden budget 
(pgb). Alle drie deze leveringsvormen of de combinatie van deze leveringsvormen vallen 
onder de reikwijdte van het addendum voor zover die niet wordt aangeboden in directe 
samenhang met intramurale Wlz-zorg. 

Wanneer intramuraal de zorg niet direct beschikbaar is voor de cliënt, dan ontvangt de 
cliënt vaak overbruggingszorg in de thuissituatie. Deze overbruggingszorg valt dan ook 
onder de reikwijdte van dit addendum. Zie voor meer informatie hierover het addendum. 

Multidisciplinaire zorg, verantwoord geleverd 

Kern van het addendum is dat de veelal multidisciplinaire zorg ook in de thuissituatie op 
verantwoorde wijze geleverd moet worden. In de afstemming tussen zorgprofessionals, 
zorgorganisaties en informeel netwerk van de cliënt moeten er in ieder geval afspraken 
gemaakt worden over de borging van het 24 uur per dag zorg in de nabijheid of permanent 
toezicht, de rol van de mantelzorger(s), en de afstemming/samenwerking in de wijk met 
andere zorgprofessionals. Er moet dus ook specifiek aandacht van zorgprofessionals en 
zorgorganisaties zijn voor verantwoord thuis wonen. Het addendum formuleert vereisten 
die hieraan een bijdrage kunnen leveren. 

 

Bekostiging en beleidsregels GGZ-sector 

Onderzoek Intrakoop bevestigt bezwaren tegen verlaging tarieven 
(Bron: GGZ Nederland - nieuwsbericht 30 augustus 2019) 

De financiële resultaten van de geestelijke gezondheidszorg zijn in 2018 flink verslechterd, 
zo blijkt uit een financiële analyse van Intrakoop onder ruim 230 zorgaanbieders. Het 
gezamenlijk behaalde nettoresultaat daalde ten opzichte van 2017 met maar liefst  
68 procent tot 36 miljoen euro. Dat de kosten veel sterker zijn gestegen dan de 
bedrijfsopbrengsten is een belangrijke oorzaak voor deze daling. Zorgaanbieders zitten 
gevangen in het huidige systeem van omzetplafonds en prijsplafonds per financier, met 
afspraken over de maximale gemiddelde prijs per patiënt. Dit zet de exploitatie zeer onder 
druk en betekent dat er weinig financiële ruimte is om te innoveren op zorginhoud en 
behandelingsvormen, terwijl innovatie in de zorg juist hard nodig is. 

Personeelstekorten 

Het rapport van Intrakoop (jaarverslagenanalyse ggz 2018) en de eerder deze maand 
verschenen Healthcheck ggz 2019 van KPMG schetsen een herkenbaar beeld. Het 
personeelstekort en het inhuren van zzp’ers is een enorme kostenpost. Wij hebben begin 
juli een nieuwe cao voor de komende 2,5 jaar afgesloten met daarin een aantrekkelijk 
pakket arbeidsvoorwaarden voor nieuw én bestaand personeel en we verwachten daarvan 
zeker een positief effect op onze krappe arbeidsmarkt. Zo lang landelijke resultaten op het 
gebied van het verminderen van de regeldruk niet afdoende wordt opgepakt door de 
partijen in het hoofdlijnenakkoord, blijft deze situatie van een sector in de rode cijfers 
bestaan en neemt ook de druk op wachttijden niet af. 

https://www.intrakoop.nl/kennisbank/details/artikelen/2019/08/30/ggz-sector-doet-forse-stap-terug-in-resultaat
https://assets.kpmg/content/dam/kpmg/nl/pdf/2019/sector/healthcheck-ggz.pdf
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Ggz-tarieven 

De conclusie van zowel Intrakoop als KPMG dat de sector onder grote financiële druk staat 
door personeelstekorten en toenemende kosten, valt moeilijk te rijmen met de verlaging 
van de ggz-tarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) vanaf 2020. Wij tekenen 
bezwaar aan tegen deze verlaging en vinden dat de NZa kostendekkende tarieven moet 
vaststellen. De oproep van de NZa om bij de contractering uit te gaan van 100% van het 
vastgestelde NZa-tarief ondersteunen wij van harte. Wij gaan dit monitoren en partijen 
hierop aanspreken. Verlaging van de ggz-tarieven vinden wij onacceptabel vanwege de 
ontwikkelingen en uitdagingen waarvoor de sector staat. 

Landelijke lobby 

Wij beschouwen deze onderzoeken als een ondersteuning voor de landelijke lobby die wij 
blijven voeren voor onder andere de tarieven, wachttijden, regelgekte en inzet van 
beroepen als de ervaringsdeskundigen. We blijven leden met nog meer volharding 
ondersteunen met projecten als VIPP GGZ om ook de mogelijkheden van techniek en 
digitalisering beschikbaar te maken om de geestelijke gezondheidszorg toekomst-
bestendiger te maken. 

Nieuwe cao 

Het belang van onze nieuwe cao blijft groot voor de aanpak van de personeelsproblematiek 
en het beteugelen van extra personeelskosten en ziekteverzuim. Goede tarieven, 
digitalisering en de inzet van technologie blijven in de toekomst van zeer groot belang. 

Lees hier onze reactie op de Healthcheck ggz 2019 van KPMG. 

 

NZa stelt tarieven forensische zorg vast 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 20 augustus 2019) 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de 
forensische zorg. Net als in de gespecialiseerde ggz en generalistische basis ggz dalen de 
tarieven licht ten opzichte van 2019. We hebben de tarieven vastgesteld op basis van de 
uitkomsten van een groot opgezet kostenonderzoek in de ggz en fz. Hier is sinds het 
voorjaar van 2018 samen met de sector aan gewerkt. Naast de tarieven publiceren we ook 
de nieuwe regelgeving voor de forensische zorg voor volgend jaar. 

Passende tarieven 

Eerder deze maand maakten we de tarieven voor de gespecialiseerde ggz en 
generalistische basis ggz bekend. De tarieven voor de forensische zorg lieten even op zich 
wachten, omdat we nog een aantal experts uit de forensische zorg hebben geraadpleegd. 
Zo hebben we ook voor alle prestaties in de forensische zorg op een zorgvuldige manier 
goede tarieven kunnen bepalen. 

De tarieven in de forensische zorg dalen gemiddeld voor verblijf met 2,1% en voor 
behandeling met 5,5%. Deze nieuwe tarieven zijn gebaseerd op een diepgaand en 
representatief kostprijsonderzoek dat uitgebreid is afgestemd met zorgpartijen. We 
verwachten dat de zorginkoper, in de forensische zorg ForZo/JJi, met deze tarieven een 
vergoeding kan geven die past bij de zorg die geleverd wordt. De nieuwe tarieven 2020 zijn 
hierbij het uitgangspunt. We zullen de komende tijd monitoren welke tarieven worden 
gecontracteerd. 

https://www.ggznederland.nl/actueel/onderzoek-kpmg-naar-financiele-situatie-ggz-schetst-herkenbaar-beeld
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_288425_22/
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Andere wijzigingen 

In de forensische zorg mag een zorgaanbieder zorg declareren als een patiënt tijdelijk in 
een ziekenhuis wordt opgenomen. Dat was gebonden aan een maximum van zeven dagen. 
Dat maximum geldt niet in de gespecialiseerde ggz en de langdurige zorg. In lijn daarmee 
komt dit maximum nu ook te vervallen in de forensische zorg. Daarnaast is het in de 
forensische zorg vanaf 2020 mogelijk om max-maxtarieven af te spreken. Daarmee kan de 
inkoper bij aanbieders zorg inkopen tot 10% boven de NZa-tarieven, om bijvoorbeeld 
kwaliteit te belonen. We hebben met deze twee aanpassingen de regels in de forensische 
zorg gelijk getrokken met de andere sectoren. 

 

NZa stelt nieuwe tarieven ggz vast na uitgebreid kostprijsonderzoek 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 1 augustus 2019) 

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft nieuwe maximumtarieven vastgesteld voor de 
geestelijke gezondheidszorg (ggz). Die komen volgend jaar iets lager uit dan in 2019. Wij 
baseren ons op een groot opgezet kostenonderzoek. Hier is sinds het voorjaar van 2018 
samen met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en zorgverzekeraars aan gewerkt. 
Daarnaast publiceren we de nieuwe regelgeving voor volgend jaar, inclusief de nieuwe 
bekostiging van de acute ggz. 

Methode 

In totaal hebben 808 zorgaanbieders hun gegevens aangeleverd, op basis waarvan Sira 
Consulting en Capgemini Invent kostprijzen hebben berekend. Daarmee hebben we een 
volledig beeld van de kosten die zorgaanbieders in de ggz maken voor de zorg aan hun 
patiënten. In een expertgroep met vertegenwoordigers van zorgaanbieders en 
zorgverzekeraars is de methodiek om te komen tot tarieven vastgesteld, voordat de 
resultaten van het kostprijsonderzoek bekend waren. 

Tarieven 

De tarieven zijn gebaseerd op de ggz zorg die in 2017 geleverd is. In de gespecialiseerde 
ggz dalen de maximumtarieven voor de behandeling gemiddeld 0,7%. De tarieven voor 
verblijf worden 3,4% lager. In de generalistische basis-ggz gaan ze met 1% omlaag. Voor de 
forensische zorg heeft de NZa besloten op een later moment in augustus tarieven te 
publiceren. 

Zorginkoop 

De nieuwe tarieven voor 2020 zijn gebaseerd op een gedegen onderzoek. De NZa vindt dat 
sectorbrede/generieke afslagen, zoals die afgelopen jaren gebruikelijk waren, niet passen 
bij deze nieuwe, goed gemotiveerde tarieven. We roepen zorgverzekeraars met klem op 
om in de zorginkoop altijd een vergoeding te geven die past bij het zorgaanbod en de 
context waarin die zorg geleverd wordt. De nieuwe tarieven 2020 gelden hierbij als 
uitgangspunt. Wij verwachten daarom een verandering in de manier waarop 
zorgverzekeraars komen tot een passende vergoeding van de zorg (niet sectorbrede 
afslagen vooraf). De NZa volgt dit kritisch en spreekt partijen hierop waar nodig aan. 
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Acute ggz 

Ook hebben wij de regelgeving voor de ggz in 2020 vastgesteld. De belangrijkste wijziging 
daarin zijn de regels voor de acute ggz. De regels die betrekking hebben op de acute ggz 
gaan echter pas in als de brancheorganisaties van zorgaanbieders en zorgverzekeraars de 
generieke module indienen bij Zorginstituut Nederland die de module dan kan inschrijven. 
Vanuit de NZa zien we geen enkele reden indiening nog verder uit te stellen. We roepen 
deze partijen dan ook op om dit snel te doen, in het belang van mensen die op deze zorg 
zijn aangewezen. 

De module voor de acute ggz vormt de basis voor de nieuwe opzet van de acute ggz. Hierin 
kunnen ggz-aanbieders en zorgverzekeraars per regio afspraken maken over de organisatie 
van de acute ggz, zodat die ook in dunbevolkte gebieden goed geregeld is. Acute ggz is de 
zorg voor mensen die als gevolg van een psychiatrische stoornis, zoals stemmings-
stoornissen of schizofrenie, in een crisissituatie terechtkomen. Jaarlijks gaat het om 
ongeveer 50.000 mensen. 

 

Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen 2020 beschikbaar 
(Bron: NZa - nieuwsbericht 1 augustus 2019) 

De nieuwe Beleidsregel beschikbaarheidbijdrage (medische) vervolgopleidingen is 
gepubliceerd op ons documentenplatform. Deze beleidsregel geldt voor subsidiejaar 2020 
en gaat in op 1 januari 2020. In de bijlage van deze beleidsregel zijn de nieuwe 
vergoedingsbedragen voor de (medische) vervolgopleidingen in de ggz opgenomen. 

Vanaf 2020 bepaalt de NZa de hoogte van de vergoedingsbedragen voor de ggz-
opleidingen op basis van een eigen kostenonderzoek. Het gaat om opleidingen voor zeven 
beroepen: Gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog, klinisch 
neuropsycholoog, psychiater in de ggz, klinisch geriater in de ggz en verpleegkundig 
specialist ggz. In de hoogte van de beschikbaarheidbijdrage voor de ggz-opleidingen is 
rekening gehouden met het verschil in kosten tussen kleinere en grotere instellingen. 

De beschikbaarheidbijdrage sluit nu beter aan op de kosten van het opleiden. Zorgpartijen 
zien de nieuwe vergoedingsbedragen als een belangrijke stap op weg naar een beter 
opleidingsklimaat in de ggz. In de komende jaren volgen kostenonderzoeken voor meer 
opleidingen. 

 

  

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_284773_22/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_285273_22/
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Arbeidsaangelegenheden 

(Advertentie) 

 

  

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

 

Wonen en zorg: gescheiden maar onlosmakelijk verbonden, bijvoorbeeld in ‘ouderenhubs’ 
De aanleiding voor de eerste wettelijke regeling voor de kwaliteit van woningen (de 
Woningwet 1901) was gezondheidsproblematiek. De Woningwet 1901 werd dan ook 
samen ingevoerd met de Gezondheidswet. Slechte woonsituaties werden bedreigend voor 
de gezondheid geacht, zodat de wetgever een handje moest helpen. Met 
woonmaatregelen werd de volksgezondheid bevorderd. Verbinding tussen wonen en zorg 
is nadien blijven bestaan. Zowel feitelijk als juridische is dat nu nog steeds zo, ondanks het 
wettelijk uitgangspunt van scheiding van wonen en zorg. 

In 2015 is de Woningwet herzien en is de insteek van de wettelijke regeling veranderd. Het 
prestatieveld ‘wonen en zorg’ uit het Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH), is niet meer 
met die termen vindbaar. Het betekent niet dat de Woningwet van woningcorporaties 
geen bijdrage meer vraagt aan huisvesting van zorgbehoevenden of jongeren. Integendeel, 
de wetgever wil dat gemeenten woningcorporaties meer sturen met woonbeleid. 
Gemeenten nemen doorgaans ook beleid in hun woonvisie op over zorgbehoevenden, 
waaronder veel ouderen. Woningcorporaties hebben met de herziene wet bovendien een 
duidelijkere wettelijke taakstelling ten aanzien van hun doelgroep. Tot die doelgroep 
behoren ook veel zorgbehoevenden omdat die groep veel lagere inkomensgroepen kent 
en omdat geïndiceerd zorgbehoevenden een uitzondering vormen op de inkomensregeling 
die woningcorporaties verplichtingen oplegt in verband met inkomensgrenzen op basis van 
Europese regelgeving. 

Wonen en zorg zijn nog steeds niet te scheiden. De Wet maatschappelijke ondersteuning 
(Wmo) bijvoorbeeld. Die noemt al in de preambule dat de verantwoordelijkheid van 
burgemeester en wethouders (het bevorderen van de zelfredzaamheid en participatie van 
bewoners), ‘erop gericht moet zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving 
kunnen blijven’. Dat betekent dus meer zorg aan huis. 

Door de wettelijke scheiding van wonen en zorg is vooral de financiering van de zorg 
gescheiden van het wonen. Het heeft de zorgpraktijk niet eenvoudiger gemaakt, ook voor 
woningcorporaties niet.  

Neem een corporatie die zich richt op ouderen. Die moet haar werkzaamheden steeds aan 
het wonen relateren en het zorgelement aan zorginstellingen overlaten. Maar waar ligt de 
grens? Zijn de werkzaamheden van een conciërge om een verwarde oudere naar diens 
woning terug te geleiden en zorg in te schakelen in overeenstemming met de wettelijke 
grenzen voor de werkzaamheden van woningcorporaties? Andersom, wanneer is het 
functioneel als een zorginstelling die zich richt op intramurale zorg, al woongelegenheid 
biedt aan ouderen die naar verwachting op termijn zorg gaan behoeven?  
De financiële regelingen leiden tot complicaties. Maar de Wmo verbindt wonen en zorg 
weer aan elkaar, terwijl huisvesting door woningcorporaties vaak met zorgaspecten is 
verbonden. Dat noopt tot samenhangend beleid en samenwerking.  
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Overigens, het kan nog veel breder getrokken worden. Bijvoorbeeld ook het beleid voor 
jongeren op basis van de Jeugdwet gaat uit van de thuissituatie, maar houdt rekening met 
(gesloten) opvang in accommodaties. 

De complexiteit bij het raakvlak van wonen en zorg door de grote hoeveelheid wettelijke 
regelingen voor beide thema’s weerhoudt de praktijk niet van nieuwe initiatieven.  

Een mooi voorbeeld geeft Rotterdam. De gemeente presenteerde in juli het 
Uitvoeringsprogramma Rotterdam, Ouder & Wijzer. Daarin is veel aandacht voor 
‘ouderenhubs’: centrale ouderenvoorzieningen in de wijken waar wonen, welzijn en zorg 
slimmer worden georganiseerd. Wonen en zorg wordt in samenhang bezien. Het 
uitvoeringsprogramma benoemt vier thema’s: Vitaliteit, Ertoe doen, Wonen en 
woonomgeving en Zorg en ondersteuning. Samenwerking tussen zorgverzekeraars, zorg- 
en welzijnsaanbieders, partners in de sport, woningcorporaties, kennisinstituten en 
ondernemers staat centraal.  

De Wmo schrijft gemeenten voor om beleid te maken. Ook die andere decentralisatiewet, 
de Jeugdwet doet dat. En ook de Woningwet gaat uit van gemeentelijk beleid als startpunt.  
De onderhandelingen over prestatieafspraken komen er weer aan. Het wordt weer tijd 
voor gemeenten na te denken over de mogelijkheid met woningcorporaties concrete 
prestatieafspraken te maken over hun woonbeleid voor ouderen en andere 
zorgbehoevenden, maar ook voor jongeren. 

Een effectief beleid kijkt over de grenzen van wonen en zorg heen. Want wonen en zorg 
zijn wettelijk gescheiden, maar feitelijk én wettelijk nog steeds verbonden. 

Mr. Michael de Groot 
advocaat bestuurs- en omgevingsrecht 
088-2344586 
degroot@thna.nl 

 

De Wet zorg en dwang (Wzd) 
De toepassing van dwang is al sinds jaar en dag een gevoelig punt binnen de zorg. Het is 
dan ook van groot belang dat dit wettelijk goed geregeld is. Sinds 1994 dient de Wet 
bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) als wettelijk kader. Echter 
kwam men er al snel achter dat de reikwijdte van de wet te beperkt is, omdat die zich enkel 
richt op psychiatrische instellingen. De Bopz is niet van toepassing op mensen met een 
verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening (bijv. dementie).  

De regering was daarom van mening dat hier verandering in moest komen en dit 
resulteerde, na ruim tien jaar, in twee nieuwe wetten: de Wet verplichte ggz (Wvggz) en 
de Wet zorg en dwang (Wzd). De Wzd vormt een regeling voor het verlenen van zorg aan 
mensen met een verstandelijke beperking of psychogeriatrische aandoening en moet 
tegemoet komen aan de kritiek van de afgelopen jaren. Op 1 januari 2020 zal de Wzd, 
samen met de Wvggz, in werking treden en zal de Bopz komen te vervallen.  

  

https://www.rotterdam.nl/wonen-leven/ouder-en-wijzer/MasterplanOuderen.pdf
mailto:degroot@thna.nl
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De belangrijkste veranderingen 

Stappenplan  

Het uitgangspunt van de Wzd luidt “nee, tenzij…”. Dit betekent dat zorg zoveel mogelijk op 
vrijwillige basis moet plaatsvinden. Uitsluitend de zorg waar de cliënt mee instemt, wordt 
opgenomen in het zorgplan van de cliënt. Onvrijwillige zorg is een uiterst middel en kan 
alleen worden toegepast indien dit dient ter voorkoming of beëindiging van ernstig nadeel 
bij de cliënt of een derde. De wet onderscheidt negen categorieën van onvrijwillige zorg.  

Alvorens de zorgverlener overgaat tot de toepassing van onvrijwillige zorg, dient er een 
stappenplan te worden doorlopen. Het stappenplan waarborgt dat alle vormen van 
vrijwillige zorg naar voren komen en niet direct wordt overgegaan op de toepassing van 
dwang.  

Veel denkbare alternatieven zijn opgenomen in de Alternatievenbundel vrijheids-
beperking. Bestaat er geen alternatief, dan kan de zorgverantwoordelijke voor een 
bepaalde termijn onvrijwillige zorg opnemen in het zorgplan. De zorgverlener dient dit 
besluit in overleg met deskundigen te nemen.  

Persoonsvolgend  

Een van de kritiekpunten op de Bopz is dat het alleen de onvrijwillige opname van cliënten 
in klassieke instellingen (e.g. psychiatrisch ziekenhuis) regelt. Dit uitgangspunt sloot 
absoluut niet aan bij de ontwikkelingen in de praktijk. In de afgelopen jaren zijn 
zorgaanbieders verblijf en zorg anders gaan combineren dan zoals dat in de klassieke 
instellingen gebeurt. De cliënten die een andere woonsituatie hebben, hebben nu geen 
rechtsbescherming omdat daar geen wettelijke basis voor is.  

Met de invoering van de Wzd komt hier verandering in; in tegenstelling tot de Bopz, is de 
Wzd niet locatiegebonden maar persoonsvolgend. In beginsel geldt dat onvrijwillige zorg 
binnen een accommodatie van een zorgaanbieder wordt toegepast, maar de wet staat de 
toepassing buiten een accommodatie ook toe. Dit wordt ook wel ambulante onvrijwillige 
zorg genoemd.  

Betrokken hulpverleners  

De Wzd heeft een aantal nieuwe functies in het leven geroepen, die een belangrijke rol 
spelen bij de invulling van de Wzd.  

Zo spreekt de wet van de zorgverantwoordelijke. Deze persoon is verantwoordelijk voor 
het coördineren van de dagelijkse zorg en zal in de regel een specialist 
ouderengeneeskunde of een arts voor verstandelijk gehandicapten zijn. Dit is uiteraard 
afhankelijk van de cliënt. De zorgverantwoordelijke draagt zorg voor het opstellen en 
uitvoeren van het zorgplan. Daarnaast houdt hij nauw contact met de cliënt en de 
eventuele vertegenwoordiger.  

Daarnaast draagt de zorgaanbieder er zorg voor dat een Wzd-functionaris wordt 
aangesteld. De Wzd-functionaris kan in dienst zijn van de zorgaanbieder, maar dit is niet 
vereist. De zorgaanbieder draagt er zorg voor dat de functionaris zijn rol onafhankelijk kan 
uitvoeren. De functie kan worden vervuld door een arts, gz-psycholoog of een 
orthopedagoog-generalist. De Wzd-functionaris beoordeelt of in het zorgplan is voldaan 
aan het uitgangspunt van het zoveel mogelijk voorkomen van onvrijwillige zorg.  
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Tevens heeft de zorgverantwoordelijke de mogelijkheid om een externe deskundige in te 
schakelen. In de praktijk zal dit een arts, psychiater, gz-psycholoog of een orthopedagoog-
generalist zijn. De zorgverantwoordelijke betrekt de externe deskundige op twee 
momenten, namelijk wanneer hij overweegt om onvrijwillige zorg in het zorgplan op te 
nemen en wanneer het niet lukt om onvrijwillige zorg af te bouwen.  

Inwerkingtreding per 1 januari 2020 

De Wzd zal volgens het kabinet beter aansluiting vinden op de praktijk en 
toekomstbestendiger zijn. Toch roept de nieuwe wet ook al de nodige vragen op, denk 
hierbij aan vraagstukken als:  

Hoe zal het begrip gevaar in de praktijk worden ingevuld? De ene zorgverlener zal het 
gedrag van een cliënt sneller aanmerken als gevaar dan een andere zorgverlener.  

En hoe moet een hulpverlener omgaan met een cliënt die het ene moment instemt met de 
zorg en het andere moment verzet toont? 

En hoe zal de uitvoering van de Wzd in de thuissituatie uitpakken?  

Om problemen te kunnen oplossen, moet men eerst tegen problemen aanlopen. Om die 
reden zal het jaar 2020 als overgangsjaar dienen. Het geeft zorgaanbieders de mogelijkheid 
om ervaring op te doen met nieuwe situaties. Tevens heeft de minister van 
volksgezondheid, in samenwerking met verschillende partijen, een roadmap (vindplaats: 
rijksoverheid.nl) ontwikkeld die als doel heeft het veld ondersteuning te bieden.  

 

Mr. Marcel Smit 
Strafrechtadvocaat 
088-2344516 
smit@thna.nl 
 
Mr. Michiel van Aardenne 
Advocaat handels- en contractenrecht 
088-2344512 
aardenne@thna.nl 
 

 
 
  

mailto:smit@thna.nl
mailto:aardenne@thna.nl
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