Nieuwsbrief zorgaanbieders
Datum: december 2019
Bijna elke maand ontvangt u van het zorgkantoor Zorg en Zekerheid een nieuwsbrief. In deze
nieuwsbrief vindt u het laatste nieuws en de landelijke ontwikkelingen.
Veel leesplezier!
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1. Voorschrift 2020 en rekenmodule
Vanaf 1 januari 2020 gelden het voorschrift zorgtoewijzing 2020, een nieuwe versie van het
adviesformulier en de rekenmodule. In het voorschrift 2020 staan wijzigingen die ook in de Regeling
langdurige zorg (Rlz) worden doorgevoerd. De aanpassing in de Rlz moet eerst officieel ondertekend
zijn. Dit is nog niet gebeurt waardoor het voorschrift en de rekenmodule 2020 momenteel nog niet
kunnen worden gepubliceerd. Het voorschrift 2020 wordt op zijn vroegst begin januari 2020
gepubliceerd. Gebruik het voorschrift en de rekenmodule 2019 tot het voorschrift en de
rekenmodule 2020 er zijn. Zodra de landelijke documenten beschikbaar zijn worden ze gepubliceerd
op de website van het zorgkantoor.

2. Zorgkantoren aan zet
De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) constateert in haar jaarlijkse samenvattend rapport over de
uitvoering van de Wet langdurige zorg (Wlz) dat zorgkantoren hun rol steeds beter vervullen. Maar
nu de ontwikkelingen in de langdurige zorg sneller gaan moeten alle betrokken organisaties in de
langdurige zorg meer samenwerken om de zorg toegankelijk en betaalbaar te houden. Ook de
zorgkantoren moeten hun tempo verhogen om tegemoet te komen aan de stijgende zorgvraag van
hun cliënten. Ga naar de site van de NZa voor het hele artikel.

3. Beleidsregels CIZ 2020
De beleidsregels voor de indicatiestelling Wlz 2020 zijn beschikbaar op de website van het CIZ. Het
CIZ stelt jaarlijks de beleidsregels vast die een leidraad vormen bij de indicatiestelling voor de Wlzzorg. Ga voor de beleidsregels naar de site van het CIZ.

4. Wet zorg en Dwang
Bent u al voorbereid op de Wet zorg en Dwang (Wzd)? Op de website van het CIZ staat handige
informatie wat u dient te weten op 1 januari 2020. Zie voor meer informatie de site van het CIZ.

5. GGZ naar de Wlz
Vanaf 2021 kunnen mensen met een psychische stoornis die ouder zijn dan 18 jaar toegang krijgen
tot de Wet langdurige zorg (Wlz). Deze wet regelt de zorg voor mensen die blijvend behoefte hebben
aan permanent toezicht of 24 uur zorg in de nabijheid.

In 2020 beoordeelt het CIZ aanvragen van cliënten die nu zorg krijgen vanuit de Wet
maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Zorgverzekeringsweg (Zvw), de Jeugdwet en de
Forensische zorg. Ook beoordeelt het CIZ in 2020 de doorstroom van cliënten met een geldig GGZ-B
zorgprofiel, waarbij voortgezet verblijf niet meer noodzakelijk is. Cliënten die geen Wlz-indicatie
krijgen, blijven voor hun zorg en ondersteuning aangewezen op de Wmo en/of Zvw. Ga naar de site
van het CIZ voor meer informatie.

6. Controleplan Materiële en Kwaliteitscontrole 2020
Een controle is een onderzoek waarbij het team van afdeling Materiële en Kwaliteitscontrole nagaat
of de door de zorgaanbieder in rekening gebrachte zorg is geleverd en of die zorg het meest passend
was gezien de gezondheidstoestand van de cliënt. Daarnaast kan ook onderzocht worden of de zorg
die geleverd is, voldeed aan de afgesproken kwaliteitseisen. Het controleplan 2020 is te vinden op de
site van het zorgkantoor.

7. Geriatrische revalidatiezorg en declaraties
Over onderstaande informatie heerste onduidelijkheid tijdens de sectoraaloverleggen. Hierbij het
antwoord:
Wanneer een verzekerde Wlz-zorg ontvangt, waarbij sprake is van verblijf met behandeling, dan is
geriatrische revalidatiezorg (GRZ) uit de Zvw niet mogelijk. De herstelgerichte behandeling wordt dan
vanuit de Wlz geboden. Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) kan een indicatie afgeven voor
zorgprofiel 'VV Herstelgerichte behandeling met verpleging en verzorging (ZZP 9b VV)'.
GRZ kan vanuit de Zvw worden geboden en bekostigd in alle andere gevallen van Wlz-zorg:
• verblijf waarbij geen behandeling wordt geboden of
• Wlz-zorg thuis in de vorm van volledig pakket thuis (vpt), een modulair pakket thuis (mpt) of
met een persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie van mpt met pgb.

8. Voorstelling 'Lastige ouders'
De voorstelling ‘Lastige Ouders’ is het verhaal van een moeder en een vader. Ouders van de liefste
jongen ter wereld. Hij kan vreselijk goed zwemmen en kijkt recht in je ziel. Veertien jaar is hij. Maar
zijn hoofd zit zo vol herrie dat hij misschien wel altijd twee zal blijven. In 'Lastige Ouders' nemen zij je
mee in hoe het is om met een kind te leven dat voortdurende zorg nodig heeft. Een persoonlijk
verhaal over hoe groot liefde en geluk kunnen zijn.
Als onderdeel van het programma Volwaardig Leven biedt het ministerie van Volksgezondheid
Welzijn en Sport op verschillende plaatsen in Nederland de voorstelling ‘Lastige Ouders’ aan. Deze
voorstelling is voor naasten van mensen met een beperking en een langdurige zorgvraag, hun
omgeving en voor beleidsmakers en bestuurders in de zorg. Ga voor aanmelden voor de voorstelling
op 25 maart naar de site aanmelder.nl/lastigeouders5

9. Save the date: Sectoraal overleggen juni 2020
Zet het alvast in de agenda! Het halfjaarlijkse sectoraal overleg vindt plaats op dinsdag 23 juni voor
VG-sector en donderdag 25 juni voor VV-sector. Hierbij worden landelijke onderwerpen
gepresenteerd en wijzigingen in het voorschrift besproken. Voor beide dagen geldt van 15:00-17:00
met als locatie zorgkantoor Zorg en Zekerheid in Leiden.
De beste wensen voor 2020!
Heeft u vragen of opmerkingen over deze nieuwsbrief? Stuur dan een e-mail naar
redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl. U ontvangt deze e-mail omdat u heeft aangegeven op de

hoogte te willen blijven van de activiteiten van het Zorgkantoor Zorg en Zekerheid. Wilt u geen emails meer ontvangen? Neem dan contact met ons op via redactiezorgkantoor@zorgenzekerheid.nl.

