Nieuwsbrief zorgaanbieders
Datum: mei 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. Sectoraal overleg
Eind juni vindt het half jaarlijkse sectoraal overleg plaats op;
• dinsdag 25 juni voor de VV-sector,
• donderdag 27 juni voor de VG-sector.
Beide middagen zijn van 15:00u-17:00u, bij het Zorgkantoor van Zorg en Zekerheid om het
Voorschrift Zorgtoewijzing 2019 en landelijke wijzigingen met elkaar te bespreken.
1.1 Insteek & Doel

Wat ons betreft is de insteek van het sectoraal overleg om knelpunten, vragen en problemen die
samenhangen met het proces en beleid rondom zorgtoewijzingen en zorgbemiddeling te bespreken.
Uitgangspunt daarbij is het Voorschrift Zorgtoewijzing 2019. De gelegenheid om met elkaar samen te
komen is bij uitstek geschikt voor de medewerkers die zich dagelijks met het voorschrift
bezighouden. Met elkaar worden bruikbare ervaringen gedeeld en casuïstiek besproken waardoor
we van elkaar kunnen leren.
1.2 Agenda

We verwachten een actieve inbreng van de deelnemende zorgaanbieders. De agenda willen we
graag door jullie laten vullen. Welke thema’s of onderwerpen willen jullie graag onderling bespreken,
op welke thema’s willen jullie een toelichting van het zorgkantoor, voor welke casus willen jullie
advies van jullie collega-zorgaanbieders?
Agendapunten en vragen kunnen tot maandag 17 juni 2019 worden aangeleverd via
beleidwlz@zorgenzekerheid.nl. Mochten jullie ter plekke vragen en/of opmerkingen hebben, doen
wij ons best deze te beantwoorden. Het is hierdoor mogelijk dat we sommige vragen op een later
moment via de e-mail zullen beantwoorden.
1.3 Aanmelden

Heeft u of uw collega interesse dan verzoeken wij u een e-mail te sturen naar
secretariaat.zorg@zorgenzekerheid.nl met als onderwerp: Aanmelden Sectoraal Overleg met daarbij
uw gegevens en de datum van de bijeenkomst.
1.4 Adresgegevens en bereikbaarheid

Haagse Schouwweg 12, 2332KG Leiden

2. Transitiemiddelen
Door VWS is een apart budget beschikbaar gesteld ‘transitiemiddelen-ontwikkelbudget’ om de zorg
in de verpleeghuizen te verbeteren. Om toekenning te verkrijgen van deze transitiemiddelen
(budget) hebben de zorgaanbieders verbinding met elkaar gezocht en (verbeter)plannen opgesteld.
Voorwaarden zijn regionale verbinding, samenwerking en "oma" moet er iets van merken. Zowel in
de regio Amstelland en de Meerlanden en Zuid-Holland Noord is men enthousiast aan de slag gegaan
en wordt er goed samengewerkt. De eerste resultaten worden zichtbaar.

3. Nieuwe release voor 2020
Het conceptdocument voor de nieuwe release is gepubliceerd door Istandaarden. Er komt o.a. een
nieuwe leveringsvorm bij per 01-01-2020. Deze nieuwe leveringsvorm is Deeltijd Verblijf (DTV). Voor
meer informatie over de ontwikkelingen 2020 raadpleeg de site van istandaarden.

4. Voorschrift 2020
Momenteel zit het zorgkantoor in de landelijke werkgroep voorschrift 2020. Graag wil het
zorgkantoor twee vragen aan jullie voorleggen:
• Welke knelpunten ervaren jullie tijdens het gebruik van de rekenmodule? Wat moet worden
aangepast?
• Welke knelpunten ervaren jullie tijdens het gebruik van de vertaaltabel? Wat moet worden
aangepast?
Mail de knelpunten/tips voor woensdag 5 juni naar beleidwlz@zorgenzekerheid.nl.

5. Beleidslijn logeren versus vakantie
In het Voorschrift Zorgtoewijzing van 2019 staan op blz. 61-62 de onderwerpen logeren en vakantie
uitgelegd. Er heerste onduidelijkheid over waneer het om vakantie ging en wanneer het om logeren
ging. Hierbij enkele punten op een rij;
• Iedere cliënt heeft recht op maximaal 156 etmalen logeren/vakantie per kalenderjaar;
• Voor logeren geldt de regel maximaal 3 etmalen per week opnemen;
• Voor vakantie geldt de regel minimaal 7 dagen aaneengesloten opnemen;
• Logeren kan in de leveringsvorm MPT of PGB worden geleverd en niet onder de
leveringsvorm VERBLIJF;
• Vakantie kan in de leveringsvorm VERBLIJF of PGB worden geleverd en niet onder de
leveringsvorm MPT of VPT.
Als een cliënt zijn logeerdagen opspaart voor vakantieperiodes, dan komt de cliënt over de 3 etmalen
per week heen. Hierdoor gaat het niet meer om logeren maar om vakantiedagen met minimaal 7
dagen aaneengesloten opnemen en geldt de leveringsvorm VERBLIJF en niet MPT.

6. Contact met elke nieuwe Wlz-cliënt
Sinds dit jaar neemt het zorgkantoor telefonisch en per brief contact op met elke nieuwe Wlz-cliënt.
De NZa heeft zorgkantoren de opdracht gegeven om regelmatig contact te hebben met cliënten.
Hierbij wordt de wens van de cliënt in kaart gebracht en wordt de Wlz-procedure uitgelegd. Dit jaar
wil het zorgkantoor de processen en contactmomenten voor cliëntenondersteuning voor bepaalde
doelgroepen optimaliseren. Verder onderzoek wordt gedaan om dit te bewerkstelligen.

7. Nieuwe werkwijze "CIZ Versnelt"
Na een succesvolle pilot versnelt het CIZ het proces van indicatiestelling. Het streven is om binnen
zeven werkdagen een besluit af te geven voor aanvragen die ingediend zijn door zorgaanbieders in
aanmeldsysteem Portero. Daarbij blijft de kwaliteit gehandhaafd. De nieuwe werkwijze, CIZ Versnelt,
wordt tussen juli en november 2019 gefaseerd landelijk uitgerold. Waarbij we verwachten dat we
nog niet meteen overal aan de 7 dagen zullen kunnen voldoen. De afspraak met VWS is dat we dit in
de zomer van 2020 overal moeten halen voor de aanvragen waarop het betrekking heeft.
7.1 Wat betekent dit voor de cliënt?

Door de versnelde werkwijze, worden zoveel mogelijk wachttijden in ons proces eruit gehaald,
communicatielijnen verkort en kan er snel overlegd worden. Zo wordt aanvullende informatie direct
dezelfde dag nog telefonisch bij de zorgaanbieder opgevraagd. Wanneer er persoonlijk contact met
de cliënt nodig is, wordt dit binnen enkele dagen gepland. Hierdoor kan een indicatiestelling snel
verlopen. Het is daarom belangrijk voor de cliënt en familie om rekening te houden met
veranderingen die op korte termijn plaatsvinden, zoals misschien een opnamen/verhuizing.
Ga naar de site van het CIZ voor meer informatie
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.

