Nieuwsbrief zorgaanbieders
Datum: juli 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. Verhuisdossier
In september van dit jaar wordt het verhuisbericht in productie genomen. Als zorgkantoor
informeren we u graag over wat dit voor u als zorgaanbieder betekent.
1.1 Wat is het verhuisbericht?

Als een cliënt verhuist naar een andere zorgkantoorregio zal de indicatie met de cliënt mee verhuizen
naar het nieuwe zorgkantoor. Vanaf 1 september 2019 zullen alle cliënten die in het verleden zijn
verhuisd en nog een actieve toekenning hebben, verhuizen. Direct na deze “bulkverhuizing” start het
reguliere proces voor verhuizingen.
1.2 Wat betekent dit voor u als zorgaanbieder?

Bovenregionale indicatiebesluiten worden overgedragen aan het juiste zorgkantoor. Het zorgkantoor
waar de cliënt nu woont wordt verantwoordelijk. U zult als zorgaanbieder voor verhuizende cliënten
een afsluitbericht ontvangen van het zorgkantoor waar de cliënt nu nog onder valt. Vervolgens
ontvangt u van het “nieuwe” verantwoordelijke zorgkantoor een toewijzing waarop u een MAZ dient
in te sturen. De exacte procedure wordt nog verder uitgewerkt, deze ontvangt u zo snel mogelijk.
Daarbij is de doelstelling zo min mogelijk extra werk te creëren voor de zorgaanbieders.
1.3 Verschil in proces

Door de systematiek van PGB is het niet mogelijk voor PGB en ZIN hetzelfde proces te volgen bij de
verhuizing. Daarom worden cliënten die hun zorg volledig in ZIN afnemen anders behandeld dan
klanten met (een deel van de zorg) in PGB. Deze splitsing heeft ook gevolgen voor verhuizingen uit
het verleden.
Voor cliënten die hun zorg volledig afnemen in ZIN zal het verhuisbericht binnen enkele weken na de
feitelijke verhuizing worden verzonden. Is er sprake van een (gedeeltelijk) PGB, dan vindt de
verhuizing plaats in november/december. Cliënten die in het verleden zijn verhuisd en een PGB
ontvangen, worden in november 2019 met de bulk verhuisd.
1.4 Planning

•
•
•
•

In augustus ontvangt u van ons meer informatie over het proces;
Tussen 15 september en 1 oktober ontvangt u de bulk verhuisberichten ZIN;
Uiterlijk 1 oktober start het reguliere proces verhuisbericht;
In november / december ontvangt u de “bulk verhuisberichten PGB (en combinatie)”.

1.5 Zijn er onzekerheden?

De werkwijze van het verhuisdossier moet nog uitvoerig getest worden. Op 22 augustus besluiten de
zorgkantoren op basis van deze tests of het nieuwe verhuisproces daadwerkelijk wordt uitgevoerd.

2. (SG)LVG
Cliënten met een licht verstandelijke beperking en ernstige gedragsproblemen kunnen integrale
behandelzorg in een verblijfssetting ontvangen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). De Wlz kent
hiervoor het SGLVG-zorgprofiel (‘sterk gedragsgestoord licht verstandelijk gehandicapt’). De leeftijd
van de cliënten ligt doorgaans tussen de 18 en 55 jaar.
In de praktijk blijkt het niet altijd mogelijk de SGLVG-zorgprofielen goed in te vullen. Er zijn enkele
maatregelen genomen waardoor de praktijk nu beter kan aansluiten op beleid en de wet- en
regelgeving. Hieronder staat kort uitgelegd wat de bedoeling is van de SGLVG-zorgprofielen, gevolgd
door een toelichting op de maatregelen. Ga naar de site van informatielangdurigezorg.nl voor meer
informatie.

3. Hulpmiddelen naar de Wlz
Hulpmiddelen voor cliënten die in een Wlz-instelling wonen worden nu vanuit vier regelingen
geleverd: de Wlz, de Zvw, de Wmo 2015 en soms ook de WIA. Bovendien verschillen de regels voor
cliënten met behandeling en cliënten zonder behandeling in de instelling. Deze ingewikkelde
regelgeving wordt per 1 januari 2020 vereenvoudigd. Ga naar de site van informatielangdurigezorg.nl
voor meer informatie.

4. Kwaliteit en bedrijfsvoering zorgaanbieders
De bewindspersonen van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) treffen
verschillende maatregelen om de doelmatige besteding van zorggeld te bevorderen. Zo worden alle
zorgaanbieders verplicht om transparant te zijn over hun financiële constructies. Ook komt er een
meldplicht voor nieuwe zorgaanbieders en wordt het interne en externe toezicht versterkt. Dit staat
in een brief die ministers Hugo de Jonge, Bruno Bruins en staatssecretaris Paul Blokhuis aan de
Tweede Kamer hebben gestuurd.
De bewindsmannen schrijven: ‘Voorkomen moet worden dat geld bedoeld voor de zorg, niet ten
goede komt aan de zorg. De maatregelen zijn gericht op het bevorderen van kwaliteit en een
transparante, integere en professionele bedrijfsvoering bij zorgaanbieders.’
Het kabinet neemt onder andere volgende maatregelen:
Er komt een meldplicht voor alle nieuwe zorgaanbieders. De inspectie kan zo beter toezicht houden.
Ook wordt het makkelijker om een vergunning te weigeren of in te trekken.
Er wordt gewerkt aan een voorstel tot wijziging van de Wet normering topinkomens, zodat
ontwijking van die wet tegen gegaan kan worden. Denk aan constructies met onderaannemers.
Het interne en externe toezicht wordt versterkt: toezichthouders gaan meer en beter samenwerken
waardoor ze effectiever kunnen ingrijpen. Ook kan het externe toezicht in de toekomst sneller en
voortvarender optreden. Wilt u de hele brief lezen? Ga voor de brief naar de rijksoverheid.nl.

5. Regionale cijfers in beeld
In de afgelopen periode zijn twee websites online gekomen die inzicht geven in cijfers over
gezondheid, zorg en welzijn in de regio.
5.1 GGD Dashboard Hollands Midden

Op 3 juli is dit nieuwe dashboard van de GGD Hollands Midden gelanceerd. Het dashboard biedt
gezondheidsgegevens op gemeente- en wijkniveau voor een gezonde gemeente. De gegevens van de
GGD worden onder andere gecombineerd met gegevens van gemeenten, het Rijksinstituut voor

Volksgezondheid en Milieu en het Centraal Bureau voor de Statistiek. Ga naar
eengezonderhollandsmidden.nl voor meer informatie.
5.2 Regiobeeld.nl

Regiobeeld.nl is sinds mei 2019 beschikbaar en biedt informatie voor iedereen die interesse heeft in
regiodata op het gebied van volksgezondheid en zorg. U kunt uw eigen regio vergelijken met andere
regio’s en met heel Nederland. De website wordt gemaakt door het RIVM en is onderdeel van De
Juiste Zorg op de Juiste Plek. In 2019 wordt een gebruikersonderzoek gedaan. Heeft u interesse om
hieraan bij te dragen, dan kunt u zich aanmelden via info@regiobeeld.nl. Ga naar regiobeeld.nl voor
meer informatie.

6. Geen boerka toegestaan in de zorg
Per 1 augustus a.s. gaat de wet ‘Gedeeltelijk verbod gezichtsbedekkende kleding’ in. Vanaf die datum
is het dragen van een boerka in een aantal sectoren, waaronder de zorg, niet toegestaan. De wet is
bedoeld om gezichtsbedekkende kleding te verbieden op locaties waar je elkaar moet kunnen
herkennen en aankijken. Ga naar de site van de Rijksoverheid voor meer informatie.

7. Nieuwsbrief Actieprogramma iWlz
Wilt u op de hoogte gehouden worden van de ontwikkelingen van het landelijke actieprogramma
iWlz, dan kunt u zich aanmelden of afmelden voor een nieuw verschenen nieuwsbrief via:
actieprogrammaiwlz@zinl.nl. Het Zorginstituut verzendt de nieuwsbrief per e-mail aan
geïnteresseerden in informatie-uitwisseling in de Wlz. Heeft u vragen over de nieuwsbrief of een tip
voor de redactie? Uw reactie is welkom op actieprogrammaiwlz@zinl.nl. Na de zomer verschijnt de
volgende editie van de nieuwsbrief Actieprogramma iWlz.
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.

