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tips voor de thuiszorg

Het begrip zorgbehoefte heeft verschillende
invalshoeken.


De cliënt:

de subjectieve wens van hem of haar.



De zorgprofessional: het deskundige oordeel.



De financier: het juridische oordeel over het recht op zorg.



De zorgaanbieder:

de leverbaarheid in kwaliteit en kosten.
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Indicatiestelling kan dus verschillende doelen
hebben,zoals bijvoorbeeld :


De vaststelling van urgentie en risico (U.K.).



De vaststelling van klasse van verzekeringsuitkering (Duitsland,
Frankrijk).



De vaststelling van toegang tot zorgaanbod (Zweden).



De vaststelling van zorgaanbod (Canada).
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Indicatiestelling in Nederland:
•

•

De vaststelling van het recht van de cliënt op
functies en klassen van zorg.
De vaststelling* van de onderhandelingsruimte
waarbinnen patiënt en zorgaanbieder
afspraken kunnen maken.

Waarom doen we het zo in Nederland?

Van “volumebeleid” naar “zorgzwaartebekostiging”:
Volumebeleid, voor 1998

Overgangsperiode

Zorgzwaartebelostiging na 2008 ??
.

Budget
>>>>>>>> Sectoren
Sector Budget >>>>>>>> Zorgaanbieders
Zorgaanbieders >>>>>>>> Zorgaanbod
Indicatiestelling was vaststellen van passendheid
bij aanbod en urgentie.
1
2
3

zorgaanbieders gebudgetteerd

heldere polisvoorwaarden

Indicatie geeft wettelijke recht

Aanbieders perspectief
Professioneel perspectief
Cliënt perspectief

problemen:
wachtlijsten
aanbod gestuurde organisatie
rechteloosheid cliënten

budget volgt vraag

duidelijkheid voor cliënten en financiers
toetsende indicatiestelling

problemen:
bureaucratie
onhelderheid spelregels
machteloosheid professionals

verwachtte problemen:
daling publieke bijdrage
risico productie versus kwaliteit

tips voor de thuiszorg: snelle hulp

Tip 1:
Tip 2:

Maak de afstand tussen intake en levering zo klein mogelijk.
Maak voor verwijzers en cliënten de bureaucratie onzichtbaar.
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Om te weten:
Medewerkers van het CIZ werken volgens openbare regels en procedures.
Er kan beroep en bezwaar worden aangetekend tegen hun beschikking, dit
gebeurt echter zelden.
CIZ medewerkers beschikken op basis van gegevens, die door cliënten en
door zorgprofessionals worden geleverd.
Het CIZ heeft noch de opdracht, noch de middelen om de juistheid van de
gegevens te controleren.
Wel wordt gereageerd op inconsistentie.
De gegevens op grond waarvan wordt besloten, zijn openbaar voor
aanmeldende zorgprofessionals en zijn dit jaar nog direct per computer
opvraagbaar.
De beslisregels zijn openbaar. (www.ciz.nl)
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Om te weten:
De CIZ medewerker wordt niet beoordeeld op de omvang van de
indicatiewaarde,maar op productiesnelheid, omvang en op procedurele en
dossier zorgvuldigheid. Als bij toetsing blijkt, (meestal bij klachten of beroep
en bezwaar) dat onvoldoende gemotiveerd van de regels is afgeweken volgt
kritiek.
Een professioneel afwijzend oordeel over een aanvraag is veel makkelijker
dan een juridisch houdbaar oordeel.
Medewerkers van het CIZ werken volgens openbare regels en procedures.
De CIZ medewerker heeft een discretionaire bevoegdheid en kan dus
gemotiveerd van de regels afwijken. Maar dan moet er aannemelijk gemaakt
worden, dat het onredelijk is en buitenproportionele effecten zou hebben
voor de cliënt, om zich aan de regels te houden.
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TIP 3:
Leer je intakers onderscheid te maken tussen modale en complexe
aanvragen.


Ca.3% van de aanvragen wordt door het CIZ afgewezen.



Problematische indicaties zijn veelal PGB indicaties, begeleiding, en GZ en
GGZ grondslag.



Het is goed mogelijk om onderscheid te maken tussen aanvragen die
makkelijk en zonder risico te indiceren zijn, en aanvragen die complicaties
kunnen opleveren.



Modale aanvragen (>80% van alle aanvragen) zijn aanvragen die elke
professional na enige scholing veilig kan indiceren.



Complexe aanvragen zijn die m.b.t: GZ en GGZ grondslag, zware
indicaties, begeleiding, beroep op “discretionaire bevoegdheden CIZ” etc.
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TIP 4:
Zorg voor specialisten binnen je instelling die de complexe aanvragen
doen.

Het aanleveren van de aanvragen met de juiste gegevens is doorslaggevend
voor het succes.

Help het CIZ bij een beroep op de discretionaire bevoegdheid aan de goede
medisch juridische argumenten.
TIP 5:
Lever mensen met een complexe aanvraag onmiddellijk eenvoudige hulp
in afwachting van de uiteindelijke indicatie.

Het betere is soms de vijand van het goede.
TIP 6:
Laat de specialisten een relatie opbouwen met iemand bij het CIZ, het
gemeenteloket en het zorgkantoor.

Doe dat vanuit het begrip dat deze mensen, net als jij, hun werk moeten doen
binnen de regels van organisatie.
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TIP 7:
Maak een dossier van alle indicaties die “onjuist” zijn en laat een
“bobo”van je eigen instelling dit dossier bespreken met een “CIZbobo”


Mijn ervaring is dat instellingen vaak kritiek hebben, maar zelden een
dossier hebben opgebouwd.



Mijn ervaring is dat een goede relatie met een CIZ contactpersoon voor
beide partijen veel problemen kan oplossen.
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Om te weten:
 Thuiszorginstellingen zijn overwegend ingesteld op AWBZ en WMO inkomsten.


De zorgbehoefte van ouderen en chronisch zieken betreft veel meer dan PV, HH en VZ.

Ze baseren hun bedrijfsvoering op de inkomsten van AWBZ en WMO indicaties betreffen
het publieke aandeel in de zorgkosten.
Ons verzekeringsstelsel voorziet niet in eigen voorkeuren, niet in meer dan gebruikelijke
wensen en verlangens, niet in meer dan verzekerde zorg. Niet in andere hulpvragen dan PV,
VZ en HH.
Veel burgers hebben eigen middelen en zijn bereid voor hun niet verzekerde behoeften te
betalen.

TIP 8:
Maak het leveren van onverzekerde zorg mogelijk, dat is pas integraal.
(De hond uitlaten of de computer installeren.)
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Om te weten:
Zorginstellingen maken productieafspraken met zorg kantoren. Deze afspraken
betreffen de aantallen cliënten, de mix van zwaarte, het tarief van de bandbreedte.
Zorgaanbieders krijgen een premie als ze onder de 35% van de bandbreedte
declareren. De meeste afspraken zijn ca 50% van de bandbreedte.
De inkomsten worden dus bepaalt door de functie en klassen en het afgesproken
tarief.
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Om te weten:
 Het totaal van de afspraken vormen het instellingsbudget.
 Als de productie afspraken worden nagekomen krijgt men dit als inkomsten.
 Een grotere productie of mix wordt alleen betaald met toestemming vooraf.
Om te weten:
De meeste instellingen verdelen de inkomsten jaarlijks, na aftrek van
overhead en kapitaalslasten over de teams en dat noemen we budgetsturing.
Sommige instellingen maken de omvang van de teams afhankelijk van omzet
en dat noemen we omzet sturing.
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Tip 9: Bevorder omzetsturing!
 Budget sturing leidt tot inefficiëntie.
Een hogere omzet en verhoging van indicatie betekent immers alleen tot een
hogere werkdruk.
Budget sturing leidt tot instellingsbureaucratie en overhead.
Omzet sturing vraagt goede management informatie en bereidheid tot
flexibiliteit t.w. werk en werktijden aanpassen aan de vraag.
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