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In uw brief an 19 december 2016 vroeg u ons ee toellchting te geven op een aantal spedfieks onderdelen uit
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We vertfouwen atop u hierfnee voldoende te hebben geinformeerd, Mobhl: u nog aanvullende vragen bebben,
dan horen W.IJ deze graag,

ag 3/3
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Van:[]
Verzonden: donderdag 24 augustas 2017 15:29

Aan [ ]
CC:

[

]

Onderwerp: RE: NZa - asr: wachttijden GGZ
Beste [ ],
Dank voor je bericht. Hetgesprek willen wij benutten om de ontwi elingen en actiesten aanzien van de
wachttijden in de ggz met jullie te bespreken. Deze ontwikkelingen en acties betreffen:

1
Bijgaand stuur ik no een tweetal ijlagen ter achtergrondinformatie aan:
¦ Het actieplan van de NZaj
¦ De afspraken aanpak wachttijden ggz van de Minister van VWS en veldpartijen.
Vanuit de NZa zullen [
] bij het gesprek aanwezig zijn.
Laat graag weten als je no vragen hebt en anders zien we elkaar maandag. [

Vriendelijke groet.

Mede
/ Zor utwifeit

t
Nederlandse Zorgautoriteit

1

Postbu

502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
E: info(cDnza.nl | W; www.nza.nl

Van:[

]

Verzonden: donderdag 24 augustus 2017 12:04

Aan: [
Onderwerp: RE: NZa - asr: wac ttijden GGZ

Bests [ ]
Aanstaande maandag is er op jullie initiatief een overleg gepland over wachttijden GGZ. Kunnen jullie tbv een goede
voorbereiding aangeven welke bespreekpunten jullie voordit overleg hebben?
Hoorgraag!
Vriendelijke greet,

[

a.s.r. | De Amersfoortse | Ditzo
32110828 ASR Basis Ziektekostenverze eringen N.V.
32110823 ASR anvullende Ziektekostenverzekeringen N.V.

Oorspronkelijke afspraak

an:

[

]

Verzonden: woensdag 2 augustus 2017 11:39

Aan:

[

]

Onderwerp: NZa - asr: wachttijden GGZ
Tijd: maandag 28 augustus 2017 15:30-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: NZa, Newtonlaan 1-41, Utrecht, Zaal003
Aanwezigasr:

[
Aanwezig Za:

[
Ingepland op verzoek van [ ]

Afgestemd met [ ]

[
Nederlandse Zorgautoriteit

Postbu 0 502 GA Utrecht | New onlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: flHHHBl info(cDnza.nl | W: www.nza.nl
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Bij de NZa geldt een legidmatieplicht Bezoekers kunnen zich legitimeren
met paspoort, rijbewijs, identiteitskaart of rijkspas.
De NZa heeft een beperkt aantal parkeerplekken. Indien u met de auto
komt dan vernemen wij graag uw kenteken. Wij maken u erop attent dat
u daarmee geen parkeerplek reserveert. Met kan dus voorkomen dat er
geen parkeerplek meer vrij Is.

Dit bericht lea informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u iet de geadresseerde be t of dit
berie t onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelij verzocht dat aa de afzender te Hi de en bet

bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan bet elektronisch verzenden van beriebten.
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De minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Newtonlaan 1-41

Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

3584 BX Utrecht
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
T 030 296 81 11
f 030 296 82 96
e info@nza.ril
i www.nza.nl
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Datum

Actieplan wachttljden in de zorg

11 mei 2017

Mevrouw de minister,

De Nederlandse Zorgautoriteit monitort de verschillende zorgsectoren in
Nederland dooriopend. Binnenkort publiceren wij arktscans over de
medisch specialistische zorg (msz) en geestelijke gezondheidszorg (ggz).
We signaleren in eze sectoren overeenkomsten met betrekking tot de
wachttljden, waar we graag uw aandacht voor vragen.
Deze brief gaat ook over de wachttijden in de langdurige zorg (Wlz),
waaro er we eerder dit jaar rapportages publiceerden.
Wat opvait in deze drie sectoren is dat voor specifieke doelgroepen de
wachttijden al langere tijd te hoog zijn en voor bepaalde vormen van
zorg stijgen ten opzichte van voorgaande jaren. De NZa vindt dit niet
acceptabel en komt daaro met een actieplan om deze wach tijden aan
te pakken.
In deze brief geven we een overzichtvan de belangrljkste conclusies uit
de onderzoe en die ij hebben gedaan naar de wachttijden in deze
sectoren. We beschrijven welke acties tot dusverre zijn ondernomen om
de wachttijden te ver orten, wel e maatregelen de Za nog zal nemen
en wat we verwachten van zorgaanbieders, zorgkantoren en
zor verzekeraars.

Conclusies wachttijden ggz, msz en Wlz
De NZa constateert dat de wachttijden in de ggz, msz en Wlz voor
bepaalde groepen patienten al iangere tijd de Treeknormen
overschrijden. Het gaat daarbij in de msz en In de ggz vooral om de
wachttijd tot het eerste contact met de zorgaanbieder (de

aanmeldwachttijd of wachttijd tot polikliniekbezoek). Deze wachttijden
zijn het afgelopen jaar gelijk gebleven of zelfs verder gestegen.
Wachttijden to eerste contact ggz
In de gespecialiseerde ggz constateren we dat de aanmeldwachttijd bij
instelllngen gemiddeld 2 weken langer is dan de norm van 4 weken. Bij

Ifetterlandse Zergantomteft

vrijgevestigden in de gespecialiseerde ggz moe en patienten gemiddeld
bijna 5 we en langer dan de norm wachten. In de basis-ggz ligt de
aanmeldwachttijd wel rond de norm van 4 weken.
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De NZa constateert datde aanmeldwachttijden In de gespecialiseerde
ggz vooral oplopen voor patienten die een behandeling nodig hebben
voor persoonlijkheidsstoornissen (aanmeldwachttijd gemiddeld 5 eken)
of autisme (aanmeldwachttijd gemiddeld 7,5 week). Dit betreft
gemiddelden: e zljn dus ook patienten die veel langer dan deze
gemiddelde wachttijd moeten wachten.
Deze achttijden worden veroorzaakt door een combinatie van factoren.
Zo weten patienten niet dat bun zorgverzekeraar hen kan helpen bij het
vinden van tljdige en passen e zorg. Ook orden patienten soms onjuist
gescreend of doorverwezen en sturen zorgaanbieders niet altijd
voldoende op tljdige afronding van lopende behandelingen. Soms ijzen
zorgverzeke aars, zorgkantoren en gemeenten nog naar elkaar omdat
het onduidelijk is wie de zorg financiert: de patient wordt dan 'van het
kastje naar de muur gestuurd. Zorgverzekeraars en zorgaanbieders
maken tot slot in hun contracten nog weinig specifieke afspraken over de
zorg aan patientgroepen metcomplexe problematiek die langdurige
behandeling nodig hebben.

Wachttijden polikliniekbezoek msz
In de medisch specialistische zorg constateren we dat de wachttijden
voor een eerste polikliniekbezoek te hoo zijn bi acht van de 24
specialismen. De wachttijden zijn het hoogst bij de specialismen
ailergologie, maag- darm- en leverziekten, oogheelkunde ( et name in
regio Noord/Oost Nederland) en revalidatiegeneeskunde, Ge iddeld
moeten patienten bij deze vier specialis en ruim twee eken langer
wachten dan de norm van vier eken tot zij terecht kunnen bij de

polikllniek,
De oorzaken van deze wachttijden zijn niet eenduldig. Bij ailergologie
en maa - darm- en leverziekten is er sprake van een landelijk knelpunt.
Daarnaast is er In sommige regio s sprake van een
arbeidsmarktprobleem. De NZa onderzoekt op dit moment de specifieke
oorzaken van de lange wachttijden in de msz. Wij publiceren onze
bevindingen in de zomer van 2017,

Wac ttijden langdurige zorg (Wlz)
In de langdurige zorg krijgen de meeste clienten de zorg die zij nodig
hebben op tijd, zo blijkt uit onderzoeken van de NZa. Toch zijn er
clienten met een specifieke zorgbehoefte die onacceptabel lang op
passende zorg moeten wachten, MEE-Nederland stelde in maart 2017

een lijst op met 125 clienten met een verstandelijke beperking en/of
gedragsproblemen aarvoor het moeilljk is om een passende plek te
vinden.

Uit analyses van de NZa blijkt dat de zorgkantoren onvoldoende
zichtbaar zijn voor clienten die moeten wachten op zorg. Veel burgers
weten niet wat het zorgkantoor voor hen kan betekenen bij het vinden
van passende zorg. Zorg antoren we en zelf bovendlen onvoldoende ie
er op de wachtlijst voor langdurige zorg staan en hoe dfingend zij zorg
nodig hebben.

2.-201
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actieplan op hoofdlijnen. We benoemen wat er op korte termijn gebeurt
en at op langere termijn moet gebeuren om ervoorte zorgen dat
iedereen die dat nodig heeft op tijd passende zorg krijgt. De NZa neemt
hierbij vanuit haar toezichtstaak de regie en werkt samen met
patientenverenig ngen, zorgaanbieders en zorgverzekeraars, de Inspectie
voor de gezondheidszorg, Zorginstituut Nederland en het ministerie van
VWS.
Acties ggz
De NZa ontving na een oproep iets meer dan 60 meldingen van
patienten over de wachttijden in de ggz. Op basis van deze meldingen
nemen wij contact op met de betreffende zorgverzekeraar over concrete
oplossingen voor deze patienten.
Daarnaast beoordelen we op dit moment de rapportages van
verzekeraars over de verbeteringen die we hen hebben gevraagd op het
gebied van zorgpllcht en wachttijden. We koppelen onze bevindingen in
juni 2017 terug aan de zorgverzekeraars, zodat daar waar nodig
aanvullende acties op volgen.
De NZa verwacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars nau e
sa enwerking om de wachtlijsten in de g z terug te dringen en te
voorkomen. De NZa zal hier o sturen. Zo moeten zorgaanbieders hun
patienten goed screenen en deze kennis delen et verwijzers, zoals
huisartsen. Patienten in zorg moeten vlot worden terugverwezen naar de
basis-ggz als dat kan en doorverwezen naar de gespecialiseerde ggz als
dat nodig is, zonder dat zij opnieuw op een wachtlijst ko en.
Zorgaanbieders moeten onnodig (lang) behandelen voorkomen en sturen
op doelmatige zorg. Als er sprake is van een te lange wachttijd, moeten
zij contact opnemen met de zor verzekeraars. Ook patienten moeten zij
hier actief over infor eren en verwijzen naar hun zorgverzekeraar voor
bemiddeling.
Het is daarnaast noodzakelijk dat zorgverzekeraars en zorgaanbieders
goede en specifieke (meerjaren-)afspraken maken over de behandeling
van ensen met persoonlijkheidsstoornissen en autisme. Hierbij kan
bijvoorbeeld geld geoormerkt worden voor deze zorg. Zorgverzekeraars
moeten de actuele achttijden nauwgezet monitoren en met
zorgaanbieders in gesprek gaan om te lange wachttijden op te lessen.
Zorgverzekeraars zijn al bezig met verbeteracties hiervoor. De NZa
verzoekt hen deze acties te versnellen en waar nodig te intensiveren.
De NZa zal de wachttijden in de ggz nauwlettend blijven monitoren. Ook
zal de NZa handhaven als de ve beteracties van de zorgverzekeraars nlet
spoedig leiden tot kortere wachttijden. Dat houdt in dat deze
zorgverzekeraars van ons een aanwijzing of een last on er d angsom
unnen krijgen. Daarnaast beoordelen we de relatie tussen de
contractvoorwaarden (tarieven en de gemiddelde prijs per patient) en de
continui'teit van zorg.

Met betrekking tot de wachttijden in de ggz, geven wij u in overweging
o via een wetswijziging de Wlz eerder open te stellen voor ggz-
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patienten met blijvende behoefte aan permanent toezicht en 24uurszorg. Op dit moment wordt deze zorg de eerste drie jaar uitgevoerd
via de Zorgverzekeringswet, maar de Wlz biedt meer mogelijkheden om
deze patienten passende zorg te bieden.
Acties msz
De NZa onderzocht de afgelopen periode bij welke ziekenhuizen de
normen voor de wachttijden te hoog zijn. We spraken et 15
ziekenhuizen over de oorzaken van de wachttijden en mogelijke
oploss ngen en bespreken deze oplossingen nu met de zorgverzekeraars.
In Noord-Nederland heeft dit er al oe geleid dat een zorgverzekeraar per
mei 2017 de wachttijden proactief betrekt bij de inkoop van zorg. Wij
zijn positief over dit initiatief en zien graag dat andere zorgverzekeraars
dit voorbeeld gaan volgen.
Ook onderzoch en we of patienten zelf wel op de hoogte zijn an de
normen voor de wachttijden. Dat blijkt on oldoende het geval te zijn.
Zorgverzekeraars en zorgaanbieders moeten patienten hierover beter
informeren. De NZa zal hen daarop aanspre en.

Met zorgaanbieders gaan wij afspraken maken dat zij bij wachttijden de
patient op de mogelijkheid tot zorgbemiddeling door de zorgverze eraar
wijzen. Als dit niet snel leidt tot verbeteringen, zullen wij deze informatie
verplicht stellen in de regels per januari 2018,
Daarnaast wil de NZa de waliteit van de registratie van de wachttijden
door de zorgaanbieders verbeteren. Deze registratie kan sneller en
minder omslachtig. Wij zijn met zorgaanbieders in gesprek over de
registratie en het direct aanle eren van de wachttijden bij de Za. Waar
nodig zullen e ook hiervoor verplichtingen oeten opleggen,
Op dit moment voert de Za nog verdiepend onderzoek uit naar de
oorzaken van de wachttijden n de ziekenhuizen. In de zomer van 2017
presenteren wij de bevindingen van dat onderzoek en komen ij met een
nader plan van aanpak met aanvuliende maatregeien en verbeteracties
die wij vragen van de betrokken partijen in deze sector.

Acties langdurige zorg (Wlz)
Zorgkantoren hebben een zorgplicht en hebben daarmee de
erantwoordelijkheid om de wachttijden in de lan du ige zor terug te
dringen. Zij moeten goed zicht hebben op de zorgbehoefte van cllenten
die wachten op zorg. Daarnaast moeten zij goed zichtbaar zijn voor deze
clienten en hen actlef benaderen voor ondersteuning om een
zorgaanbieder te vinden die t jdig passende zorg kan bieden.
De Za intensiveert haar toezicht op d zorgplicht van de zorgkantoren.
Zo vroegen wij de zorgkantoren om voor de 125 genoemde clienten met
een verstandelijke beperking concreet aan te geven hoe en wanneer zij
voor hen passende zorg kunnen bieden. De NZa bezoekt daarnaast
zorgkantoren om inzicht te krijgen in de oorzaken van de problematiek
en mee te denken over concrete oplossingen. Daarnaast vroegen we de
zorgkantoren welke structurele maatregeien zij nemen om deze
knelpunten in de toekomst te voorkomen.
In juni 2017 leveren de zorgkantoren hun erbeterplannen hierover aan
bij de Za. Wij zullen nauwlettend bl jven volgen of het invoeren van
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deze verbeteringen inderdaad leidt tot het wegwerken van wachtlijsten In Kenmerk
de Wlz en het beter ondersteunen van dienten bij he tijdig vinden van
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we de zorgkantoren daarop aanspreken. Waar nodig zullen wij
handhavingsmaatregelen nemen als de problemen metde wachttijden
voor spedfieke doelgroepen niet opgelost worden.

Signaler) over te large wachttijden? Meld ze bij de NZa
Clienten en patienten die te lang moeten wachten op zorg, kunnen zich
melden bij de NZa. Wij kunnen dan gericht actle ondernemen richting de
zorgaanbieder, de zorgverzekeraar of het zorgkantoor.
Een zorgverzekeraar heeft zich inmiddels b j de NZa gemeld met het
verzoek om de meldingen van bun verzekerden door te sturen, zodat zij
de knelpunten kunnen oplossen. We roepen andere zorg erzekeraars en
zorgkantoren op.om dit voorbeeld te volgen.
Wij ontvangen eldingen over te lange wachttijden oak graag van de
zorgverzekeraars/ zorgkantoren zelf en van zorgaanbieders, an
verte enwoordigers van clienten en patienten, patientenverenigingen en
clientondersteuners. De komende weken zal de NZa regelmatig oproepen
tot het doen van meldingen.
I hoop u hiermee vol oende geinformeerd te hebben.

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit

dr. M . Kaljouw
voorzitter Raad van Bestuur
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AFSP AKEN AANPAK WACHTTUDEN GGZ
1. Aanleiding
Er zijn verschillen e analyses gemaakt van de hardnekkige wachttijden in de ggz waaruit blljkt dat
het probleem meerdere oorzaken kent die moeten worden opgelost, Een van de analyses is de
Marktscan ggz 2016, uitgevoerd door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Daaruit komt naar
voren dat de wachttijden mede een gevolg zijn van onvoldoende samenwerklng, tekortschietende
organisatie, onvoldoende specifieke behandelcapaciteit en onvoldoende zor op de juiste plek, Het
is nu tijd voor actie, De beschikbaarheid van geld is hierbij niet het probleem, immers de sector
kent een onderschrijding van het macrokader van €288 miljoen. Een belangrijke indicatie voor
deze stalling is ook dat er ggz-aanbieders zijn met en een wachtlijst en een onderschrijding van het
ter beschikking gestelde omzetplafond door de zorgverzekeraars,
Alle part jen concluderen dat:

het maatschappelijk niet acceptabel is dat er wachttijden zijn in de ggz, die langer zijn dan de
Treeknormen.

de urgentie om dit probleem zo spoedig mogelijk aan te pakken hoog is en zij zich maximaal
inspannen om dit op te lossen.
het probleem meervoudig is en dat daarom een eervou ige aanpak noodzakelijk is, Acties
zijn in ieder geval nodig op het terrein van organisatie, samenwerking, capaciteit en het
beschikbaar stellen van de benodigde financiele middelen.

Op basis van deze conclusies spreken partijen af o de wachttijden in de ggz uiterlijk 1 juli 2018
binnen de Treeknormen te krijgen met de eerste resultaten voor het einde van 2017. Daarbij
richten partijen zich bij voorrang, maar niet e clusief, op de aanpak van achttijden bij mensen
met autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperkingen. Veelal is
daargespecialiseerde behandeling voor nodi die soms lokaal maar vaak ook bovenreglonaal
beschikbaar oet zijn. Daarbij dient voorkomen te worden dat er wachttijden bij andere
doelgroepen ontstaan.
Knelpunten die partijen ge urende het traject tegenkomen zullen zo nodi nader geanalyseerd en
van oplossingen worden voorzien.
2. Acties
De volgende ac ies krijgen prioriteit:
a) Ca aciteit van zorg voor soecifie e doelgroepen
Analyse: Er is een tekort aan behandelca aciteit voor clienten met autisme,
persoonlijkheidsstoornissen, trauma en licht verstandelijke beperking in combinatie met ggzproblematiek. De aanpak van deze doelgroepen heeft prioriteit. Mogelijk is ook hier sprake van
een verdeelprobleem van behandelcapaciteit tussen zorgprogramma s en/of locaties van een
zorgaanbieder. Behandelingen goed afronden en volgens de rich lijnen werken kan onnodige
behandeling voorkomen. Dit blijkt uit ervaringen van zor aanbieders met kortere wachttijden.
O lossing: Op korte termijn zorgen zorgverzekeraars en aanbieders er lokaal voor dat de
beschikbare capaciteit aan behandelaren op een effectieve wljze wordt Ingezet voor, in het
bijzonder maar niet exclusief, de doelgroepen zoals hierboven benoemd. Ook
ervaringsdeskundigen kunnen hierbij een belangrijke rol spelen, Hierbij wordt specifiek
aandacht besteed aan voldoende beschikbaarheid van behandelaren tijdens avond-, nacht- en
weekenduren (ANW-uren). Daarnaast zal de minister de opleidlngscapaciteit van de
be reffende beroepen verruimen, door het volgen van het maximumadvies van het
Capaciteitsorgaan. Voor de verpleegkundig specialist gz, die een steeds grotere rol heeft in de
behandeling vanwege de taakherschikking van psychiater naar verpleegkundig specialist, wordt
aan ullend op het aximu advies de opleidingscapaciteit verruimd. Zorgaanbieders zullen
daarnaast hun eigen opleidingscapaciteit op peil houden en waar mogelijk uitbreiden. Dit
laatste sorteert uiteraard pas over langere termijn effect, maar wordt per direct in gang gezet.

b) Stlmuleren van e-health
- Analyse; In de ggz kan meer gebruik gemaakt worden van e-health mogelijkheden. Met het
beter toepassen van de beschikbare mogelijkheden ka de zorg meer op maat worden
verleend, effectlever, efficienter en meer toegankelijk aangeboden worden en wordt de regie
van de patient waar mogelijk vergroot. Investeringen in e-health zorgen er oor dat de ggz in
de toekomst beter is uitgerust om het groeiend aantal patien en te kunnen helpen.
Oplossing: De inzet van e-health wordt stevig uitgebreid en e-health wordt beter toegankelijk
ge aakt. Over de mogelijkheden an de bekostiging van e-health heeft de NZa informatie
beschikbaar gesteld1. Door de inzet van e-health, unnen pa ienten die op de wachtlijst staan
eerder worden geholpen en is er al een intensie er contact tussen behandelaar en de patient
op de wachtlijst zoda verergering wordt voorkomen. Ook wordt ge'mvesteerd In de
informatievoorzienin , zoals verbeterde uitwisseling tussen zorgverleners en hun patient en
zorgverleners onderling. To slot wordt e-health ingezet om medicalisering te voorkomen, om
ensen zelfredzamer te a en en zo de groei an de vraag naar g z in goede banen te leiden.
Om dit alles e realiseren, neemt VWS het ini iatief om met vertegenwoordigers van
zorgaanbieders en patienten In 2017 een integraal plan van aanpak op te stellen, vergelijkbaar
met'het VIPP traject in de medisch specialistische sector.
c, Teruodrinoen van praktiikvariatie en veraroten van transoarantie
Analyse: Vektis stelt jaarlijks pra tijkvariatie-rapporten op. Dit deze ra porten blijkt dat
sommige behandelaren en instellingen veel langere behandel ijden hebben en Intensievere
inze ten, dan anderen. Nie altijd is duidelijk wat de oorzaa van deze erschillen is.
Oplossing: Betrokken partijen spreken, daar waar he aan de orde is, at dat in de
zorgcontractering tussen zorgaanbieders en zor verzekeraars concrete afspraken worden
gemaakt over hetverkorten van behandeltrajecten bij met name lichtere patientengroepen
(uiteraard) zonder dat dit ten koste gaat van de kwalltelt van de geboden zorg. De
vrijgespeelde capaciteit zal worden ingezet voor het wegwerken van wachttijden bij de
zwaardere doel roepen,
i Gaz ketenzora tussen Jeuadwet.WIz. Zvw en Wmo
Analyse: de gz-sector is verdeeld over meerdere segmen en in de Zorgverzekeringswet
(prak ijkondersteuner huisartsen ggz, generalistische basis ggz en gespecialiseerde ggz) en
over meerdere domeinen (Jeugdwet, Zorgverzekeringswet, Wet Maatschappelijke
Ondersteuning, Wet langdurige zorg). Daarmee is zorg verdeeld over eerdere categorieen
zorgaanbieders en meerdere financiers (zorgverzekeraars en ge eenten). Deze situatie vergt
veel afstemming en samenwerking. Dat gaat niet altijd goed en daarmee is de gebrekkige
afstemming in de keten een belangrijke oorzaak van wach tijden in de ggz. Als er onvoldoende
doorstroming en uitstroom is, stagneert de Instroo . Het is cruciaal dat burgers weten aar zij
rech op hebben en wat hun mogelijkheden zijn. Ze moeten hier actief op gewezen worden.
Daarnaast zijn volledlge en accurate egevens over de actuele wachttijden bij een
zorgaanbieder essentieel voor burgers om te weten waar ze terecht kunnen.
Oplossing: Partijen zorgen ervoor dat ggz-patienten ijdig de juis e integrale zorg van de juiste
behandelaar krijgen. Dezorg wordt tijdig beoordeeld, opgeschaald, afgeschaald, beeindlgd of
overgedragen aan de gemeente, bijvoorbeeld wanneer het gaat om beschermd of begeleid
onen, Er worden ook goede afspraken gemaakt over welke activiteiten onder gemeentelijke
verant oordelijkheld vailen en wat behandellng in de Zorgverzekeringswet betreft.
Daarnaast zullen zorgaanbieders zich tijdig melden bij zorgverzekeraars en gemeenten als er
lange wachttijden dreigen, zodat verzekeraars en gemeenten ervoor kunnen zorgen dat
patienten zo snel mogelijk bij een juiste aanbieder terecht kunnen. Bij specialistische zorg zal
dit vaak bovenregionale of zelfs landelijke voorzieningen betreffen. Zorgverzekeraars en
zorgaanbieders zorgen voor voldoende van deze bovenregionale en landeli ke capaciteit.
Specifieke aandacht is nodig voor de groep 18-/18+. Daarbi is het uitgangspunt dat wordt
gestreefd naar continuiteit in de behandeling en de behandelaar na het 18e jaar en dat ruim
i
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voor het berelken van de leeftijdsgrens van 18 het duidelijk is waar de patient terecht kan als

hi] of zij 18 wordt.
Zorgaanbieders zullen real time wacht ijden op bun website publiceren en patienten die ze zelf
niet kunnen behandelen, eventueel via bun zorgverzekeraar, naar een andere aanbieder
begeleiden. Verzekeraars zullen voldoende zorg inkopen en verzekerden die vragen om
bemiddeling tijdig plaatsen bij insteilingen, vrijgevestigden, ziekenhu zen of academische
psychiatrie d e dejuiste behandeling kunnen le eren (zorgplicht).
Zorgaanbieders zullen bun patienten informeren over de mogelijkheid van zorgbemiddeling,
wanneerzij bij het inplannen van een afspraak e Treeknorm overschrijden. Zorgverzekeraars
zullen de mogelijkheden tot zorgbemiddeling proactief onder de aandacht van bun verzekerden
brengen.

e. Stimuleren van ambulante onbouw
Analyse: De afgelopen jaren is door partijen in he belang van de client gewerkt aan het
afbouwen van de klinische behandelcapaciteit om er zo voor te zorgen dat de client de zor
meer in de eigen omgeving kan ontvangen en hiermee kan blijven participeren in de
maatschappij. Het is belangrijk dat de opbouw van het ambulante zorgaanbod gelijk op gaat
et de afbouw van de klinische capadteit. Het Trimbos instituut heeft in haar monitoring
ambulantisering aangegeven dat de opbouw te langzaam gaat. Deze opbouw moetversneld
plaats vinden. En daarnaast is hetzo dat hoe eerder mensen in hun eigen omgeving kunnen
orden opgevangen, die niet meer pri air behandeling, maar vooral sociale begeleiding en
ondersteuning nodi hebben, hoe meer ambulante en klinische behandelcapaciteit wordt
vrijgespeeld.
Opiossing: Zor aanbieders stellen op bas s van de lokale en bovenregionale situatie concrete,
integrale, plannen voor de opbouw van het a bulante zor aanbod op. Zorgverzekeraars zullen
goede plannen financieren uit Zvw middelen. Het Trimbos instituut wordt gevraagd voor het
zomerreces 2018 te rapporteren of deze acties succesvoi zijn,
ft Verbeteren acute aoz. beveiliade aoz en imolementatie reaelaevina aedwonaen zora

Acute ggz
Analyse: De kwaliteit, beschikbaarheid en samenwerking binnen de keten van acute ggz is
nog niet optimaal. Dit geldtzowel voor de zorg overdag als tijdens de avond-, nacht- en
weekenduren.

Opiossing: Zorgaanbieders doen concrete voorstellen aan zorgverzekeraars over wat er nodig
is om de acute ggz in te richten2. Zorgverzekeraars zullen oede voorstellen bekostigen zo el
waar het de beschikbaarheid van de voorziening betreft als de reguliere zorgverlening. De
nieuw te ontwikkelen bekostiging door de NZa zal hierbij aansluiten,

Beveiligde ggz
Analyse : In het eindrapport van het programma Continui'teit van Zorg is geconstateerd dat er
onvoldoende beveiligde plaatsen beschikbaar zijn voor mensen zonder strafrechtelijke titel. In
de zor contractering is er on oldoende aandacht voor deze mensen, Ook het schakelteam
personen met verward gedrag ziet dit als een groot risico.
Opiossing: Vanuit de zorgplicht wordt de in oop van beveiligde ggz voor patienten die
agressief of gevaarlijk gedrag kunnen vertonen direct verhoogd, zodat er voldoende beveiligde
plaatsen beschikbaar zijn.
3. Monitor ng
De NZa zal alle hier oorgenoemde acties onder 2a t/m f nauwgezet monitoren, waarbij ze haar
eigen aanpak wachttijden betrekt. De gezamenlijke partijen dragen zelf zorg voor de juiste
informatievoorziening aan de NZa. De NZa zal vanuit haar regierol partijen, waaronder
zor aanbieders en zorgver ekeraars, aanspreken op hun verantwoordelijkheid. De NZa zal

2 Volgens de generleke module acute psychiatrie.
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twee keer per jaar, de eerste keer eind 2017, aan de minister een voortgangsrapportage
aanleveren, die deze informatie zal delen met de Tweede Kamer.
4. Randvoorwaarden
Vanzelfsprekend zullen bij alle bovengenoem e afspra en (vertegenwoordigers van) patienten
betrokken worden.
Partijen spreken met dit Actieplan uit om de doelstellingen in dit plan voor de ggz-sector zo
snel mogelijk te verwezenlijken en waar no ig nog van aanvullende concrete acties te voorzien.
De aanpa van wachttijden is niet ogelijk zonder gemeenten. Partijen zullen daarom op
landelijk, bovenregionaal en regionaal ni eau sluitende afspraken met gemeenten maken.
Hier oor zullen partijen gemeenten op de korte ter ijn aanhaken op de acties in dit plan,
Specifiek voor de jeugd-ggz zijn deze afspraken al In de maak, als onderdeel van jeugdhulpbrede afspraken over terugdringen van wachttijden.
Partijen zullen er scherp op toezlen at voorgestelde oplossingen voor het probleem van de
wachttijden niet leiden totonnodige verz arlng van administratieve lasten.
Het macrokader ggz voor 2018 is € 3.909 min.34, exclusief jaarlijkse Indexatie voor loon- en
prijsbijstelling en is beschikbaar om bovenstaande doelstellingen te realiseren. 3

3 Daarbij geldt dat zorgverzekeraars een ei en verantwoordelijkheid hebben ten aanzien van zinnige en zui lge bestedin van collectieve
middelen. Het macroka er is beschikbaar, maar het is geen op zlchzelfstaandedoeistelllngomde beschikbare middelen volledig te
benutten. Zorgverzekeraars gaan uit van zorgplicht en een betaalbare premie. De beschikbare financISIe rulmte geeft geen automatisch
rechtopgroei perzo gaanbieder, maardle tte worden oorzien van plannen die door ggz-aanbieders opgeleverd orden en er olgens
goedgekeurd wor en door de zorgverzekeraar.
¦ oor de ult oering an de Agenda gepastgebrui en transpara tieisvanuitditkader in 2018 ( etzoalsin 2016 en 2017) €12 min. euro
beschi baar.
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Van:[ ]
Verzonden: oensdag 5 iuli 2017 16:30

Aan:[ ]

CC: [ ]
Onderwerp: terugkoppeling plan van aanpak wachttijden ggz

Geachte [ ]
Mijn collega, [ ] en ik hebben u vanmiddag telefonisch gesproken. Wij hebben u kort de bevin ingen van de
NZa bij het (aangevulde) plan van aanpak van asr o er de wachttijden ggzteruggekoppeld en aange even welk
vervolg wij voor ons zien. Zoals aangekondi d ontvangt u hierbij hierover ook een mail.
In de ggz, en met name de gespecialiseerde ggz, is al enige tijd sprake van hoge wachttijden, zelfs boven de gestelde
Treeknormen. Dit betekent dat kwetsbare patienten te lang op de zorg moeten wachten die zij nodig hebben. De
NZa vindt dit zorgwekkend en onacceptabel.
De problematiek van de wachttijden in de ggz kent verschillende oorzaken en verschillende partijen die eraan
moeten werken om de wachtt jden te laten dalen. Zor verze eraarszijn in het l ader van him zorgplicht
verantwoordelijkvoortijdige zorg voor hun verzekerden. Dit houdt in dat ze er op moeten toezien dat verzekerden
de zorg krijgen waar ze recht op hebben binnen de Treeknormen die voor de ggz gelden. De NZa heeft de
zorgverzekeraars in 2016 met informatieverzoeken gevraa d om plannen van aanpak op dit vlak op te stellen en aan
de NZa te sturen. Vervolgens z jn eind april van dit jaar de plannen aangevuld naar aanleidin van de bevindingen
van de NZa bij de plannen van aanpak.
Wij bedanken u voor het plan van aanpak en de aanvulling hierop. Het geeft inzicht in uw perspectief op de
problematiek en de maatregelen die u treft.

Zoals wij ook aangaven blijkt uit de recent uitgebrachte marktscan GGZ van de NZa dat de achttijden in de ggz niet
gedaald zijn, maar op punten juist gestegen, Dit in combinatie met de soms wisselende plannen van de
zorgverzekeraars, de recente regiobijeenkomsten over dit onderwer en de signalen die de NZa ontvan t, even ons
aanleidin om met alle verzekeraars individueel in gesprek te gaan. Wij zijn onder meer benieuwd naar de voortgang
an u verbeterplannen, welke van de in uw plannen aangekondigde maatregelen u treft en heeft getroffen en
welke resultaten u behaalt en verwachtte behalen. Daar praten wegraag met u op o er door. Daarbij willen we
raag opmerken dat ook wij nog op zoek zijn naar de verschillende normstellingen die kunnen gelden voor de kleine
en voor de grate landelijke verzekeraars.
In ons telefoongesprek aven wij aan dat ij het probleem urgent vinden en we hopen dat u dit ge oei van urgentie
met ons deelt. Laten we in gezamenlijkheid de schouders eronder zetten om op korte termijn de wachttijden in de
ggz omlaag te krijgen.
l

Ons secretariaat zal contact opnemen om een afspraak te plannen om over dit onderwerp doorte praten.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan laint u met mij contact opnemeh. "
Met vriendelijke groet, oo namens mijn collega [ ]

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbu 0 502 GA Utrecht | Ne tonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
E: inf0@n2a.nl I W: www.nza.nl

2

Van:[ ]
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 11:25

Aan:[ ]
Onderwerp: Terugkoppeling traject plannen van aanpak zorgverzekeraars wachttijden ggz
Geachte [
Enige tijd geleden hadden wij contact met u over de achttijden in de ggz en het plan van aanpak dat uw organisatie
heeftopgesteld om deze wachttijden vanuit het perspectief an de zorgplichtte verlagen.
Bijgaand mailen we u de brief waarmee ij aan u en alle zorgverzekeraars terug oppelen wat onze bevindingen tot
nu toe zijn in dit traject.
Deze terugkoppeling hebben we mondeling gegeven in de commissie toezicht van 7 december jl. en staat met deze
brief nu ook op schrift.
Met vriendelijke groet,

Mederlan sa

Zipf utorlWt

Nederlandse Zorgautoritelt
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Ne tonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
[ 1 I W: www.nza.nl
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Onderwerp

Datuln

TerUgkopbkling trajectpiarihen van aanpak zorgyerzekeraafs wachttijden ggz

21 dficember 2017

Geechte

In de afgelopen periods heeft de Ne erlandse Zorgautoriteit (NZa) met
alls zorgverzekeraars individueel gesproken over d'e wachttijden in de
geestefijke gezondheidszorg ggz). Aarile'l ing hiiervoor yvaren e
oplope de wachttijden in de ggz en de plannen. van aanpak an
zofgyerzekeraafs om de wachttijden in de ggz te [aten afnemen. Lange
wachttijden voor :pa'tienten. unnen ee.n verslechtefing van; e ezon eid
bete enen. We moeten dan ook alles op alles zetten om de wachtti den
in de ggz omlaag te brengen.
In deze brief koppelen We aan u terUg waar we staan in dit specifieke

trajectj wat we concludcren uit de vefschillende esprek en over da
planhen van aanpa eii hoe we hat ver olg voor onszien. In de bijlage
bij eze brief lidtten we onze bevin ingen nader toe. Deza
tefugkp peiing Rebben wg mondelin ege en In e Commissie Toezicht
an 7 december i.
Hat oplosscn van de achttijdprobiematiek is een gedeelde
verantwoordelijkhei van onder meer zor yerzekeraa s en
zorgaanbieders. DaarvOor is.een grote ambitie ngdi . Wlj erwachten dat
partijen concrete inifiafleven netnen en de sa'rne.nwerking bpzo kgn pm

de belangrtj ste knelpUfite.n aan te.p kkan die bij s ecifieke cpelgro pen
•spelen. Een gedeelde aanpak moet ervoorzorgen at bur ers in

Nederland tijdig de ggz-zorg krijgen .die zij nodig hebben. Zoals u dat ais
•veldpartijcn geza enlijk cok heeft afgesproken met de minister v n
Vci sgezondheid, elzijn en Spo t '(VWS)46.

46 hH:h=;;//wwvi;.riiksnverhp:iri.h1/rin iimsnt6n/kamerstu ken 2017/07/l3/k'annerbrief.over-afsbra en-wachttiideft-aaz
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Infprmatieverzdeken en plannen van aanpak

Kenmer

Op 25 mei 2016 heeft de NZa aan elke zargverzekeraar via een

273225/407931

informatieverzoek om een plan van aanpa ge raagd dat ingaat op de
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¦tijdige ggz zbrg. We vroegen u op ier onder eleh Pna informatie:
structureel inzicht'in e wachttijden; inzicht in de oorzaken van
overschrijd ngen an de tree norm; een lan van aanpak met oncrete

acties die worden genomen; de termijn waarbinnen het plan wordt
geT plemen eer . De oor ti en de a dere zorgverzekeraars

aangeleverde informatie hebben. wij beoordeeld. Naar aanle ding van
deze informatie rezen er vra en bij ons. Deze vragen hebben eleid tot
een tw ede informa ieverzoek pp 19 december 2016. In reactie hierop
hebben u en e ander zorgverze eraars voor 30 april 2017 een
.aanvUliing o het lan van aanpak gestuurd.
e hebben de aangevulde plannen va aanpak beoordeeld en in de

Com issie Toezicht van 29 juni 2017 een al emene terugkpppeling
gegeven. Op basis van de plannen van aan ak conclu eren we dat aile
zof verzekeraars hebben voidaan aan de informatieverzoe h van de
NZa van respectievelrjk 25 mei ,e.n 19 december 2016. De plannen van
aan ak gaan in op e boven enoem e puriten.

Vanaf juni 2017 hebben we met aile zorg erzekeraars individ..Qeel con att
ehad over ieders plan van aanpak en de ezamenlijke opdracht om de
wachtti d n in de ggz te verlagen: eerst telefonisch, vervolgens per email
en tot slot met een gesprek. Zoals ree s aangegeven, hebben e in e

Commissie Toezidht a 7 december jl. een erugkopp lih gegeven van
onze bevindingen over dit traject.
Waar staan e nu?

Uit de gespr kken blijkt at er een breed gevoel van urgentie onder
¦zorgverze eraars. leeft over e Ignge wach tijden in de ggz. e hebben
kendis.kunhen nemeh van verschlllen e vporbeeJderi van con rete acties
die sornmige zQrgvenzekeraars nemen orh de. wachttijden ter i te

dringen. Tegelijkertijd maken e pns zorgen BBB MMBBMi

A
De NZa yin t et belangrijk dat zorgverzekeraars pro.actief handelen eri
niet pas in ac ie ko en a Is een verzekerde contact opnee t. Bi vee)
a ie ten is zotgbemiddeli'ng een onbekend fenomeen of z zjjn niet in
staat contact op.te hemen . et de zorgverze eraar. Zorgverzekeraars
¦dienen zich dgarom niet aiieen react!ef o te stelien, mgar oo prbactief
de wach lijsten aa.n te pa keri. Dat er mogeijj heden zijn, bii kt uit. e
verschlllende in e bTjlage genoemde conc ete ac ies. e roepen aile
zorgverzekeraars op om extra s ap en te zetten en i itiatieven te nemen

om de achttijden in de ggz blnnen eTreeknor e te rijgen.
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He.t traj ct van de N2a en de zorgverzekeraars met de plannen van
aaopa.k heeft opgelever .dat zo.rgverze eraars .een inventarisa ie van de

prdblema iek hebben gemaakt en bewust nadenken o er bun
veratitwoordelljkheid eg de rdl die zij in eZe pro lemati'e moeteri
neinen, In de bijlagd lichtert i bet probes en de uit omsten van de
gesprekken nader toe. We gaan nu een volgende fase in. Een fase yan

bet verder operationaliseren van act es en het behalen van resultaten.
Het gaat erom dat de Zorgvetze eraar alles doet wat in zijn mogelfj eid
( gt pnri de vVECht ij e.r. orhlaag te krijgen. Wij od en contact met e
zorgverzekeraars oyer e voortg ng en intensiveren waar nodig, Ow pla
van aan ak is daar ij niet een bindend kader at uw handeien beperkt;

het gaat erom dat u alles doet Wat in uw mogelijkheld ligt om de
wachttij en omlaagte ki ij9en. OnZe verdere roi pastook bij de
monitoringstaa die wij hebben l de eerder genoemde afspraken van
de minister van VWS et he vel om de wachttijden in de ggz te
verlagen. Wezullen aan de minister van VWS rapporte en hoe het me
de implementatie van deze afspra en sta.at. Opk in dat kade.r blijven we
graag met u in ges rekover de acties die y bhdernefemt om de
achtti den teru te dringen en de .resultaten hTervan.
Resumerend
U plannen van aanpak hebben een functie van e us wording en
.sti uiering. Het is tij voof verdere actie en resliltaten. De nood is hoog,
de anibi ie. moet at evenzeerzijn. Dat blij t ook uit e nam.ens u en

andere veld artijen ondertekende afspraken met de minister van VWS
om e wachttijden in de ggz te verlage . We roepen u als
zorgverze eraar o O m u maximaal in te pannen o de belangfi kste
krtelpur ten (zoals bfj oorbeel e wacht ij en bij de patientgroepen
autis e en ersoonlijkheidsstoomissenj aan te pakken en de
doelstelllngen va de ge aakte afspraken te halen. Sa en moeten we
ervoor zo gen at bur ers in Ned rlan tijdig e ggz-zor .'kfijgeh die zij

nodig hebben. Het optossen van achttijd -dbiematiek is een adeelde
Verant oordelij heid van zorgverzekeraars eri zdrgaanbie ers, en hoewel
Sommige oorza en van wachttij en niet ui sluiter d birinen u
jnvloedssfeer llggen en ze er de inzetvan zorgaanbieders n.oo.dzakelijk
is, is het belangrijk dat u uw. eigen mogelijkheden nietpnderschat.

Verzekeraars dieneh hyp sturingsmcgelijkhaden ie zij onder eer via
de pr in oop en con ractering hebben, maximaal te benutten om de
wachtti den te y .r inderefi, Het. kan daarbij gaap om hets ufen op
do.ejmatighei , maar bijvoorbeeld ook door het.aangaan van erjarencontracten. ij ver a'chten van u als zorgverzekeraars een pro-actieve
aan a •zoda 0 voldpe aan de zorgplich die u Vopr U verzekerden
heeft. De i.h de biji.a.ge genoem e voorbeelden diep'en ter jnspiratie.
Voo gaan eiaat dnverlet dat het traject met de plannen van aanpa Van
zorgverzekeraars een deel van een gro er geheei is en er andere
t ajecten lopen waar zorgaanbieders een hoofd ol in speien.
Uiteind.elijk teit Voor de NZa het resultaat in termen yah afname van de
achtti den in de-.g z. Daar Zulleh onze vervolgstappen .op g rlcht zijh..
Waar e NZa.een.bijdrage kan leveren om uw initia ieven te faciliteren of
te ondersteunen, horen wij d t graag. De toegankelij hei van e ggz
blijf een continue aandachts unt. In voorkomende gevallen,
bijvoorbeel wanneef een pa ent verstoken bli ft van de benodig e zorg,
kan de Za op reden ais.de zo gplicht in het geding is.

Kenmerk
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Mocht u vragen hebben naar aanleidirtg van deze rief, dan kunt u

contact opnemen met mevrou flHHHBDe contactge evens staan In
het briefhoofd.

Ken m a rk
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Bijlage

Kenmerk
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Toelichting bevindin en uit de gesprekken over e
lannen van aanpa zorgverzekeraans waGhttijden ggz
In deze rappoftage Ilchten wij onze bevindingen.Pit de plannen van
aanpak en. de gesprekken .hierover toe. Wij schetsen ortdeaanleiding,

vervolgens staan we stil bp verwachtingen over zorgverzekeraars in dit
vraagstuk. er olgens liohten we toe wat zorgvenzekeraars aangeven te
dben om' de wachttijden te eria en en Wat zorg erzekeraars aarigeVen
ais ervaren beleitirnering i e aanpak van wacpttijden. Daarbij ge en
w,e aan wat ofis oor l bij be de thema s is,. Deze Bijlage hoort b onze
brief'Teru koppelingtmject plannen van aanpak zor verzekeraars
wachtti en ggz .

Aanleiding
De problematiek an e aohttijden in de ggz kent verschil end
oorzaken en verschillende parti en die oraan (mceten) erken om de
wachttij en teja'tenidaleni .Zbrgverzeke'raars zijn eeh' vari deze pdrtijeni
U bent iri het kadervan. de zorgplichtv.erantwoordei kvQor digezo.rg
voor uw -verzekerden. Daar gaat dit traject over. De NZa heeft de
zpr verzekeraars ge paagd pm plannen van aanpak aan te le eren

gerioftt op het verminderen van de achttijden in de pgz. Ofte el: op
wel e anie.r borgt u dat e zdrg beschi baar is? Welke acties
onderneemtu richting zorgaanbieders met lange wachttijden? En:wat
doet u voor erzekerden die lang moeten wachten?

Handreiking: inzicht hebben en adequaai: hahdelen
Als het gaat dm e wachtt den in e ggz an is h t belangrp dat u
inzicht heeft In :de problematie eh adequaat handelt. De mlddelen en
mogelijkheden mogen versct illen tussen zgn. 'g.rote en 'klejne'
zor erzekeraars, e ir.zet zpu celijk moeten z r,: elke verzekerde die te
lang moat v.ac.hten op de benpdigde ggz- zorg .is er imnrers een te Vee i.
W. lichten dit Hie.rdn er toe. Zie het als eeh afidreikinc sar ee U
ven er kunt gaan.
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Tot slot
Wij concluderen op dit moment .dat er odder zdrgverzekeraars een breed
besef is van urgentie o er de wachttijd.en in de ggz. Er lopen
verschillendeinitiatieven en act es vaak in samenwerking tnet
zorgaanbieders en/of an ere relevante partijen Maar'we zi n ernog nipt.

Wfe roepen u dp pm u aximaal in te s annen o de belafigrij ste
nel unten aan te pakked en de oelstellingen van de afspraken an de

minister met het veld te ¦halen. U oet uw eigen mogeiijkheden niet
onderschatten. Dit geldt po voor zcrgaanbieders. Hopeiijk laat u zich
inspireren door de oo'rbeelden genpe d In deze brief. Sa en moeten
we er oorzorgen dat burgers Nederland tijdig e ggz-zprg krligen ie
zij nodlg hebben. Daar aar de NZa een bijdrage kan leveren om uw
initiatie en te faciliteren of te ondersteun.en, horen -w'lj dit graag.

Uitein elijk telt voor de NZa het resuitaat in ter en van afname an de
waqhtfijden in de g z Daarztlllen onze ver olgstappen op g rieht zijn.

5-2ovF
Verslag

Nederlandse Zorgautorlteit

Wachttijden ggz Asr
Datum: 28 augustus 2017
Tijd: 15:30-16:30 uur
Locatie: NZa
Kenmerk

Aanwezig

[

]
NZa leidt het gesprek kort in. Aanleiding zijn de lange (en gestegen)
wachttijden in e ggz, zoals blijkt uit onze mar tscan. aar aanleiding
daarvan heeft de NZa een actieplan gepresenteerd. Bovendien zijn er

afspraken in het veld ontstaan ('het akkoord - NZa zal tijdens het
gesprek een toelichting geven van de activiteiten die zij onderneemt en
gaat ondernemen in e aanpak van de wachttijden in de ggz. De
verbeterplannen zoals die reeds zijn gestart maken hier onderdeel uit,
evenals het ak oord door de monitorings- en rapportagerol die de NZa
daarin neemt.

[

]
[

]
[

]
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FW: Integrale aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoe ASR

Onderwerp:

Van: [ ] Namens [ ]
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 11:36

Aan: [ ]

CC: [
Onderwerp: Integrale aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoek ASR
Geachte mevrouw [ ],
Begin 2018 heeft de NZa een update gepubiiceerd over de lopende wachttijdprojecten an de IMZa.
Deze projecten zien toe op onder andere de ggz, wijkverpleging en de medisch specialistische zorg. In deze update
hebben wij de randvoorwaarden geschetst voor het terugdringen van de wachttijden in deze sectoren. Ook hebben
wij aangegeven welke acties wij dit jaarzullen on ernemen, aaronder een controle bij de zorgverzekeraar.
Hoewel andere partijen ook een bijdrage moeten leveren aan het oplossen van de wachttijdproblematiek,
verwachten wij van zorgverzekeraars dat zij zich maximaal inspannen om de wachttijden terug te dringen en hierbij
een actieve houding aannemen.

Eerder is bij u aange ondigd dat er voor de ggz een controle op locatie zal plaatsvinden bij zorgverzekeraars. Tijdens
dit bezoek zullen wij kijken naar de implementatie, voortgang en resuitaten van de verbeteracties om de
wachttijden in de ggz terug te dringen.
Het bezoek houdt in dat er een team van toezichthouders op dinsdag 15 mei aanstaande bij u langs zal komen. U
wordt hierover deze week benaderd met meer informatie, waarbij ij tevens aangeven wat wij van u verwachten op
deze dag.

Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

[]

Nederlandse
Zorgautoriteit

n
[]

Nederlandse Zorgautoriteit
PosHino am 7 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
| E: lnfo@nza.nl | W: www.nza.nl

1
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Onderwerp:

FW; UPDATE: Reactie toetsingskader en individueleterugkoppeling onderzoek
wac ttijden

Bijlagen:

315846-482385 definitieve terugkoppeling ASR (Gelakt).pdf

Van:[]
Verzonden: donderdag 20 december 2018 11:17

Aan: [ ]

CC: [ ]
Onderwerp: UPDATE: Reactie toetsingskader en individuele terugkoppeling onderzoek wachttijden
Beste [ ],
Als bijiage de brief zoals die deze week aan jullie is verzonden.
Fijne feestdagen!
Fiartelijke greet.

Van: [ ]
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 11:43

Aan: [ ]

CC: [ ]
Onderwerp: reactie toetsingskader en individuele terugkoppeling onderzoek wachttijden
Beste [ ],
Bijgaand tref je de reactie van a.s.r. Zorg op het toetsingskader wachttijden en de individuele terugkoppeling van het
onderzoek. Wellicht ten overvioede, de reactie concentreert zich op het domein GGZ omdat a.s.r. alleen op dat
aspect is onderzocht.

Uiteraard zijn we tot nadere toelichting bereid.

[]
a.s.r. | De Amersfoortse | Ditzo
32110828 ASR Basis Zlektekostenverzekeringen N.V.
32110823 ASR Aam/ullende Zlektekostenverzekeringen N.V.

1

Newtonlaan. 1-41

ASR Basis Z|ekte.k6stehyerzekerin.gen N.V.
Direc ie Ziektekosten •

3564 BX Utrecht
Pqstbqs 3017
3502 GA Utrecht

POstbus Z'07 2
3500 H.B UT ECHT ¦

T 030 296 81 11
F 030 296:82 9 6
e I nfb@ nza.nl
i

w.hza.nl

Kenmerk

315846/482385
Onder

erp

Datum

dcfinitfeve tenjgkoppellng intcgrale contrples ZVW 17 dec,ember 2018

Geachte rnevrouwfl B
In mei hebben wij u een bezoekgebrac'ht in he kader van de
waGhttij en in ezorg. Begin gugustus hebbe.n v/ij u vervolgens
ge'informeerd oyer de corlopige uitkonnsten en u gevraagd hieropte
rea eren. Wij bebhen daarna uw react!e op zowel de.indivrduele
beoordeling als.het beoordelingskader meegenomen bij hat bepalen van
ops defihitieve oor ee', waarover vVe u in deze: brief infor.rnerep .

Wachttijden
ij ver aghten van zorgverzekdraars dat zij een actieve'hou ing
aanhemen pin .de Wachtfijden in zorg - saffien iTiet andere part.ijen terdg te, drin en. Begin 20.19 heef e Neaerlandse Zorgautorite.it (NZ a)
in een tussenrappor age1 2 hiervoer de randvoorwa.arder. geschefest. .De
focus in deze rappprtage li t cn e.r andere ep e medisch s ecialistische

zof , d wijkvefplegi g en e geesteiijke gezondheidszpr . \ e b.ebben
des ijds te ens aangekondigd te'cpntrbieren welke acties
zorgverze eraars nemen em wach tijden in deze sectoren erug te
dringen.
Beoordelingskader
Zorgverzekeraars hebben een zorgplichB ditiseen open norm. Voorde

cont olps hebben vyi daa prn een edprdelingskader pntwikkeld. Dit
kader he ben wij gebruikt bij tie beobrdeiifig an Uw nsp.ahn1n.gei omde
wachttijden te vermin eten Het erdili elijk : tevens watde N a van u
erwacht. Het beoordelingskader is tot stand gekomen o basis van
reeds bij U. bekeri e afspraken en aandachtspunten. Met hetvoldoenaan
het' kader g.efdt bverigens niet au ornatisch da u heeft voldaan, aan. e

iorgpllcht, Dat is immers een resultaatverpl Ch ing, aafbij het rest).Itaat
- tijdi e zorg an -go.ede. kwall.telt - telt.

1 https:://WWW.r1Za.ril/actueel/oteuWS/2018/01/15/e)<tra-lrizet-riodig Ofn,-wgchtt(jden
ter g-te-dringeh-

2 Deze betYefferr irizichf In orrivang eh aa d van de wachttijden, gev.oel van ungentle en
noodzaa om'.probleenn. op te Iqsseri, samenv/erken bifi tot oplossingon te omen, ood
practices delep en betere informatie oyer zorgbem.idde ng,,

Nederlandse Zorgautoriteit

BIj deterugkoppeling van de conceptresultaten heihen wij ook het

Kenmer

Ra er aan zcrgverzelceraars voorgel&gd. We hebben de reactics van he
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betrokkeri bij het def n tief maken hieh/an. Te ehs hebben e hieroyer fn
oktober een .gesprek geha met Zorgverzekoraars Nederian In
dit over|eg heeft ZN toegezegd om eind nove ber met een gezamenll k
door de achterban ge'ctageh reactle te komen op het kader, wat e

ou eii kUnneh betrek en bij het vaststelleh van het defi'nitieVe kader. In
novem ber heeft-ZN laten eten dat het helaas nietzou lukkep d tijdig
.een bijeertkomst.hiervoor met haar achterban te.organlseren. Vervolge s
hebben . e besldten; met.het doel oiti u itkalen rjaar en efinltieve
terugkopp.eling e kunnen geveh, het kaden d finltlef te maken o basis
•van de indlvl uele reac ies van zorgverzekeraans..

Bepordaling
Door mid el van in erviews e het beoordemn van yerkregeh eh/df

openbare d oeurne teri heb e wij infor .atie verzarheid, die e he ben
gebruikt om tot een oordeel te komen. Het beeld dat hieruit on staa
hebben wd aan uw vddrgelegd. liw reactie hi'erop hebben W j
meegenomen bij,het uiteindelijk Vas gestelde definitieve beeld ov de
mate waarin u' ZiCh inspant .om e wachttijden te. vermin eren. In e
bij!age ieest u terug wat wij et u reactie hebben g.etiaan .ert tot welke
aanpassingen dit heeft geleid ten.ppzic te van het cor cep beeld,.
o.or de sectoren Medisch specialFstische zorg en Wijkverpie ing hebben

we dit jaaf geeri bezoek bij u afgeleg . Dodr middef van het delen van
het efinitieve beo.ordelingskader, bento e! bekend et wat e NZa
van u verwacht. Wij rekenen erop datu zelf na gaat in hbeverre u aan de
elemen.ten oft het beoordelingskader vo.or deze sec oren voldoe

Vervolg
De beoordelingska ers zij'n ont fk eld om houvas te bieden bij de
inspanningen die e van zorgverze eraars verwachten. Door u ieroyer

te informereft en u tefug te geveh in hoeverre u aah deze ver athtingen
voldoek wordt vobr u duidelijk aar er ho ruiiTite isvoQf ve beteringen.
Deze ruimte hebben wi] in de bijlage peron erdeel van het ka er
aa.n .even.. In het t eede kwartapl van het ko ehde jaar.gaan ij
to.etse bf p genoemde-vef eteringen heeft gerealisee d. Daarbij nemen
wij tevens mee In hoeverre u aan de verwaehtingen vol oet voor die

sectoren waarvoor wij dit jaar iet bij u langs zijn geweest, 3

3 ij hebben u hlerover.d 17 oktober 2017 per ithI'I (UPDATE: Stand van zaken.
integrale controles wachtti den)'geinforrheerd, Hierbij hebben we tevens ea.nge eyen
-wat we met de ihdivi uele teacties bp Het toe slngs ader hebben edaan.
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Verder publiceren vye.begin Volgend jaar het samenvattend rapport Van
dit onderzoek.w. a' lri we een oyerzicht geven v n nze bevindingep per
sector, Zodoende wordt.zichtbaar in hoeverre zprgverzekeraars in het
algemeen z'ich inspannen om de wachttijden te verhninderen4. Dlt
overzicht vyordt aangevuid mat go.ede vborbeelden :en delen ij met Li,

zodatu hietvan gebrui kun: naken bij he bppakken vaa de
verbeterpunten.

Hoo ach end, '

Nederlandse Zorgautorlteit

BIJIagen;

peflrtltieve fridlviduele bepordellng
pepnltlef beoordellngskadsr

4 In deze rapportage zutien zprgverzekeraars niet rnet naam en toenaam wor en
genoem . p • '
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Bijlage: Individuele beoordeling a.s.r.

HieronderTs pef onderdeei van het beoqrdelingskader eergegeven wat.de bevindlngen van
de:WZa z,ijn. Het aat hierbij ofri dea'an .achtspu'nten ert goo practices. Zddls in de brief Is
aangege eh verwach'ten we daty met deze aandacfitspynten dan de slag gaat

Geestelijke gezondheidszorg
Inzlcht in de wackt/IjstprQblematiek
De zorgyerzekeraaf,: ' . .

Schrlftellike reactie an a.S.r. van 31 augustus 2018

Handelen richtlng venzekerden ,
Schrifteli1k& reactle Van a. .r. van 31 aiio istu 2018

H ndelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar: .

m
Schriftelii e reactle van a.s.jv /aji l_augustus 2018

1
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BedrljTSprpcesseh
De zorgverzskeraar:

Schriftelifke reactie a.s.r. van 31 aaoustus 2016

Ageinderen -

pe NZa heeft de formulering van het beDordellngspuntaangepasi in:' werkt samen met
reievarite stakeholders .(o.a..; gomdenten) i zijn ketnWerkgeb gd ov.enJe. beschikbaarheid en

tij. igheid van het .(r.egi:driale.) Qr a n b.od .gn goede afstertimin tyssen Wroo, Jedgdwet lz
en Zvw'. A.s.r is onder meer betrokken bij tas forces en constateert en agendcdi
verschillende kneyuriten. Hiermee-voldoetu aan het beoordelingspunt; het eer er
gccor.stateerde verbeterplmt is'.gesdhraRt

2

Bijlage: Definitief beoordelingskader

Wijkverpleging
Inzkht In wachtlijstprobfematiek
De zorg verzekeraar:

Weet Wd e dementiei eg p in zijn erkgebied eeh adequate wacbtlijstregistratie oert voor
casemanagement detne'ntie; (CMD) en ver Hjgt ipzicht in de opzet van deze re istratle;
- Overlegt zo nodi met de' dementlene'gi'o over d voortgang van deze registratle en over
het a.antal wactitenden, ,en Initieert waar nodig aanscherping van de registratie.
Handelen rich ling verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddeit z1jn .verzeicerden na'ar zorg zodra zij erom vragen en hanteert dgarbjj een

d.uidelijke handlelding;
¦> ¦ Informeert verzeker en. oyer'de mogejijkheid an zbrgbemid eiing, waaronder in ieder
¦geval via e website;

Meet de resultaten.vari zorgbemi deiin , bijvoorbeef door steekproefsgewijs te toetsen of
de client' daadwefkeiijk in zorg is genomen..
Registreert en eheert op inzichtefijke wijze berriiddelinysverzoe en
Handelen rich ting zorgaanbieders
De orgverzekeraar:
Spreekt af et zor aanbieders dat zij, als zi ' e client oiet in zorg uonen nemen zo
nodig zorg lders in de regio organiseren of de cl idnt hler oor naar de zorgverzekeraar

verwijzen;
Spreekt met de zorgaanbieders. afhoe h j b lj hen cohtrole'ert of clienten irt.nen zijn

tijdigheldsnormen geplaatstofrio.orbe ld el zijn;
Zorgt vbor een efflciente organisatle van specialistlsche en on-planbare zorg en belegt de

vefantwqordelij heid in de regio duideli k;
Maa ti et Zor aanbieders afspra en over eeh doelmatige inzet van personeel, re ening
houden met zorgzwaarteyersehillen,
- Streef ,.naar een volfedige dekking van zijn..kernwerk ebied oor dement enetwerken.

ontroleert of palliatlef tenninaie huiszorg tijdic verleend wordt aan verzekerden.
- Neemt. tl lg e'en. eslissirtg..o.p vefzoeken bri een ottizetplafon te Vefhog$nr ie correct
zijn ingediend. ,. ' ; .

Bedrijfsprbcessen
De zorgverzekeraar:

Het nagement van de or anisatie stuurt o tiet behalen en inzichtelij aken van.
resultaten. Hiervoor.is periodieke Infor atie.over de toe ankeiljkheid van .zorg

beschikbaar;
Kent een operatiopele overlegs ructuur tussert ten ihste zorginkoop en zorgbe iddeiing.
Indivi uele cases , perio ie e uitkomsten en onderli'nge verbete afs ra en zijn hjer n

duidelijk ele d.
Agenderen
De zor verzekeraar:
r er t sarr.en met (reg pn le) stakeholders (p.-a, gemeenten) in zijn kernwerkgebied aan

de beschikbaarheic! en tijdigheid van bet (regionale) zorgaanbpd en een

de

. afs emming tussen Wmp,'jeugdweti Wlz en Zv ; .
Stimulee t een goe e dorstrb.ming van e j.uiste clienten naar de wijkverpleging via de .
ih.d:ica ieste|ltng: Hi] zet zo gaanb eders bijvPorbee.d aan tot intervisle of instructie an
varpieegkubdigen of oepa'Ssin 'van de trafismuraie. zbrgbrug.

1
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Mediscti specialistische zorg

Inzichtin wacbttljstprobl&matiek
De zorgverzekeraa :
- Heeftinzich i. de vvachttijcfen in Zljri kefnwel-kgebi'ed fegio s (i.e. feg met hoog

rtiarktaan eel) en bij z]jn gecOntraGteerde zorgaa.nbieders. In be 'bijzonderheeft de
zorgyerzekeraar nzicht in de Wachttij en yoor e diag osegroepen met.de Igrigste
wacbtt'ijden ( ar tscan NZa) pogheelkutide, neurologie, rieurocbirurgie, reumatologie/
revalidatiezorg, MDL-, pijnbestrijding/ancsthesiolbcie.
-¦ Meriitort Waar mogfilijk id sa enwerking diet andere zv, de bntwikkellng van de
wachttijden in de regie's en bij. econtraeteerde orgaanbJe ers In liet bijzo der mpni ort
d'e zorgverzekeraar de acht ij en veer de iagnosegroep.en, et de lan ste wachttij en
( ar tscan NZa) oogh elkunde, neuroiogie, nearochiru'rgie, rcuma picgie, fevalidatiezprg,

MDl/ pijnbqstrijdi g/anesthesiplo ieHandelen rlchting verzekerden ' " - '
De zcrgverz keraar: . . , ¦ ' . . ¦ • .

Bemi eltzijn verzekerden haar zorg zod g Zg erdtp.Staged eh hanteert daarbij gen
duidelijke handleidfng;
- Ihformeert verzekerden over de ogelijkhei van zorgbemiddeli g, waaronder in ieder

geVai via d e Website;
Meet d esul ate,d van zorgbe i eling, bijvoprbeei door stee prcefsgewijs te toe sen of
de client daa wer elij in zor is enonien.

Regis reert en beheert op 'inzichtelijke wijze be lddelingsverzoekem
Hatjdelan rlchtlng zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:

Maa fccpncrbte afspraken met zorg anbieders en ndere stakehol ers in zijn
kefnwefkgebied regie's zoda e verze erde binnep- de reeknorm de banodigde zorg
ontvangt;

-

,

Monitort de voortgang van deze afspraken, en spree t rtijen erop aan als de yoortgang
van' afspraker. in be geding is;
Keernt tijdig ee'n besiissinS op verzoe en p een omzetplafo.nd te verhogen, die correct
zij

irigedien

,

.

.

.

•

Bedrijfsprocessen
De zorgvefzekefaar;

Het management van e organisatie stuurt pp Petbehaied '*ad inzidhfeiijk rdaken van
resuitaten. Hiervoor is edo ieke inforniatie over de.toegankelij hdid van zo g
beschii<baar;
.
Kedteen opefationeje pvarlegstfuctuyttussen tsntiinste zorginkOop en zorg emiddeling.
In ividuele cases, peripdieke uit o st n en onderjinge verbeterafsp aken zijn hierin

duideiijk beleg .
Gees eli ke gezondheidszorg
inzichtin '. arMlijstprobiematiek - ' '
De zor verzekeraar: .

Heeft Inzichtin d wachttijden in ijn kernwerkgebie . regie s (i 'e. re io met hoog

.piarktaandeel) ¦en b j. zijn gecphtracteerde zorg pn eders. Id het bijzbnder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de wachttij en vpbr de diagnesegroep n tnet de. langste
wachtt jden Cprobleemdiagnoses ): autis e, ersboniijkheid teorh Ssen, trauma, efi licli
verstande.iijke beperklng in co binatie et ggz-problematiek;
- JVlonltpft Waar mogeiijk in samenw rkin met an ere zv, de ontwikkeling an e

wachttijden in e regio s en bij gecoritrac eerde zorgaanbie ers, In het bijzonder moni ort
de zorgve zekeraar in de a.clittljden voor de diagnpsegfoepen mefde iancstc wach ti den
('p pbl' em iagnoses ): autjsme, persoonlijkheidsstoarnissen, trauma, en licht ¦
ve standeJjjke beperklng n co in tie die .g zmfp ie a'tl'e .
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Handeien richting verzekerden
pe zprgverzekeraat-:
- Bcmidd.clt zijo verzekerden near zorg Zodra zij erom vragen an hanteert daarbij een

duidelijke'handlelding;
Informeert verzekerden o er de mo elijkheid van zorgbemiddeling, waaronder in ieder
geva.l Via.de Website;

-• Meet.de resultaten van zorgbemiddejing, bijvborbeeid door steelgDrpefs ew'ijs te toetsen of
e client daadwerkelijk in zorg is genottien.
Registreert :en' beheert op inzichtelijke wijze'bemiddelingsverzoe en.
Handeien r chting zorgaanbiedcrs '
Da zorgverzekeraar:

Maakt concrete afspraken met zor aanbieders en a dere stakeholders In zijn.
kemwe'rkgebled reglo's zodat de verzekerde bi nen detreeknorm de beno igde zorg

ohtvangt;
- Monitor .de voortgang an deze afspraken, en spreekt partijen erop aan als de voortgang

an afs ra en in het geding is;
Neertit tLjdig een beslissing op verzoeken cm een omzetplafond te efhogen, die correct
zijn ih ediend.
Bedrijfsprocessen
De zorgverzekeraar: .. •

H t management van de drganisatig stuprt o bet behalen n inzichtelijk ma en Van
resultaten. Hier oor'is periodieke infdrnriatteoverdetoegankelijkheid van Zorg

beschikbaar;
Kent een operationefe overiecstructuur tusse'n tenfr.inste grginkoop en zorgbemiddeling.
Indivi ueie cases, periodieke uit q sten en onderling'e erbeterafspraken ztjfi hierih

duidelijk belegd.
Agenderen
De orgverze eraar:
- Wet samen et relevante sta eholders (o.a. ge eenten) in zijn ern wer gebied aan de

beschikbaarheid .en'tijdigheid van het (region le) zorgaanbod eh een goede afstemming
tussen Wmo, jeu dwet, Wlz en Z v'w;
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Van:[]
Verzonden: vrijdag 31 augustus 2018 11:43

Aan: [ ]

CC: [ ]
Onderwerp: reactie toetsingskader en individuate terugkoppeling onderzoe wachttijden
Beste [ ],
Bijgaand tref je de reactie van a.s.r. Zorg op het toetsingska er wachttijden en de individuele terugkoppeling an het
onderzoek. Weliicht ten overvloede, de reactie concentreert zich op het domein 6GZ omdat a.s.r. alleen op dat
aspect is onderzocht.

Uiteraard zijn we tot nadere toelichting bereid.

Gr[]

[]
a.s.r. [ e Amersfoortse | Ditzo
32110828 ASR Basis Zlektekostenverzekerlngen N.V.
32110823 ASR Aanv lfendeZiektekostenverzekeringen N.V.

1

? -2 01?
as .V,
de n.e.derl n se
y.erzeksrings

imaatsdhappi]
vo.br alls

verzeksringen

ASR

Nederlandse Zorgautoritelt

Ziektekostenverze kering

Postbus 3017

3502 GA Utrecht

Arohimedealaan 1o
3584 BA Utrscht
Postbus 2072
3500 HB Utrecht
Nfederland
"iwww.asnnl

Datum

. ¦

, 31 aug'ustus:2018;

Behgndeid door.
E-mail
Telafoon.

On erwerp Reactie terug opoeling wachttijdon: GGZ

Geachte heerflj Bi
Midde|s.de'ze brief Willen.iwe graag yan de gelegenheid-gebmikmaken te reageren pp.de terugkoppeling
van het onderzoek naar .de aanpak van wachttijden door zorgverzekeraars,
Naarorize mening is dit onderzoek een stap in een iangduri traject met-een gezamenlijk doel, welke we
alleen gaan halen als zorgaanbieders, zorgverze eraars en de NZa samenwerken. Daarom gaan We

graag met de NZa en andere verze eraars in gesprek over mogeiijklieden om wachttijden te
verminderen. Deze uitnodiging zal vanu it Zorg erzekeraars Nederland orden verzonden.
Context

m

i

Taezicht op administratieve processen zorgverzekeraars hiet de oplossihg

KvK nummer: 32110028 - ASR Basis Sokfektotenverzekerlrtgen N.v,
KvKnummer: 32110823 - ASR Aanvullenda ZieWe osfenverzekaringan N V.
BN AMRO 24,.35,24.129 l,n,v.-ASR Varzekeringan N.V

pag 1 van A

Datum
Onderwerp
Behandeld oor

31 augustus 20.18
Reactie terugkoppeling wachttijden GGZ

i-ioiy
Datum . ;
Onderwerp

31 augdstus 2018
R'eactie tepugkGppellng wachttijden, GGZ

Behandeld.door

IhziGhtinwachtliist robiematm

MandRlenrichtinaverzekerden

pag 3/A

Datum
Onderwerp

31 augustus 2018
Reactie terugKoppeling wac ttijden GGZ

Behandel oor

Bednifsorocessen

Agenderen

Tot slot
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201?

*•*«*»*

Van:[]
Verzonden: vrijdag 4 mei 2018 08:12

Aan: [ ]
CC:[]
Onderwerp: [ ]
Beste [ ],
Conform verzoektref je hierbij aan de werkinstructies voor wachtlijstbemiddeling binnen a.s.r. Zorg.
Vanuit de telefonische toelichting hebben wij begrepen dat julliegraagzouden spreken met de verantwoordelijke
voor zorgbemiddeling, iemand van zor inkoop en graag zouden meekijken met zorgbemiddeling.
We hebben oor jullie gepland:
• 9.30totl0uur:startgesprek;
• 10 uurtot 11 uurgesprekteammanager zorgbemiddeling;
• 11 tot 12 uurgesprek zorginkoop;
• 12.00 tot 12.30 afrondendgesprek;

Gr[]
Van: [ ]
Verzonden: [}

Aan:[]

CC: [ ]
Onderwerp: EXT: Controle NZa bij a.s.r. dinsdag 15 mei
Urgentie: Hoog
Geachte beer [ ],
Zojuist heb ik getracht u telefonisch te bereiken. Dat is niet gelukt en ik heb een bericht achter gelaten op uw
voicemail. Ik zal het later nog een eer proberen.
Zoals aan egeven, stuur ik u hierbij alvast informatie over de controle die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 15
mei bij a.s.r. zal uitvoeren. Wij zouden op deze dag raag rond 9.30 uur een startgesprek voeren om de controle
nader toe te lichten en het verloop van de dag door te nemen. Graag vernemen wij nog an u wie namens a.s.r. bij
dit gesprek aanwezig zullen zijn.
Uiteindelijk hebben wij allemaal hetzelfde doel voor ogen: tijdige en passende zorg voor alle verzekerden. Het doel
van onze controle is om na te gaan hoe u hier in de praktijk voor zorgt. Wij willen inzicht krijgen in de daadwerkelijke
acties die zorgverzekeraars ondernemen om problemen in de sectoren op te lessen die bijdragen aan de
vermindering van de wachttijdproblematiek.
Informatie uit raag
• Wij vragen u allereerst om een interne procesbeschrijving/werkinstructie oor zorgbemiddeling. Wij verzoeken u
vriendelijk deze zo snei moeeliik. bij voorkeur binnen 2 werkdagen, per e-mail aan mij toe te sturen.
i

¦ Daarnaast vragen wij u ook een analoge geanonimiseerde lijst klaar te leggen met verzoeken voor zorgbemiddeling
(periode mei 2017 - april 2018) voor mensen die langer dan de Treeknor wachten op geestpiijig B dhcfids QrE.
Deze dient bij de start van de controle aan ons overhandigd te worden.
Namen toezichthouders NZa
Ten behoeve van de aanmelding bij uw receptie vindt u hierbij de namen van de toezichthouders van de NZa die bij
de controle aanwezig zullen zijn:

• []
Factsheet

Om u in staatte stellen zich zo goed mogelijk voorte bereiden op ons bezoe , vindt u bijgevoegd een factsheet
waarin wij de controle nogmaalstoelichten.
U kunt voor vragen contact opne en met mij, via ondergenoemd emailadres en/of telefoonnum er. Bij voorbaat
an voor u medewerking.

Met vriendelijke groet,

ederlandse

Zorgautoriteit

Nederlandse Zor autoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41,3584 BX Utrecht
T: [ IE: [ 1 I W: www.nza.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

it bericht kan informatie bevatten die n et voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezon en, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E- ailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aan aardt een aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico s verbonden aan het elelctronisch verzenden van berichten.
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Medisch Advles Groep: Werkinstructie Wachtlijstbemiddeling (WLB)

Wachtlijstbemiddeling MSZ en GGZ
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Achtergrondinformatie
Versie
Datum
Houdbaartot
Naam Kennisdrager
Naam Kennisvertaler
Doelgroep
Kanalen
Trefwoorden /synoniemen

!i
1.0

1 december 2017
1 december 019

ccz

Sharepoint
Wachtlijst; wachtlijstbemiddeling; Wlz; verpleeghuis; verzorgingshuis;
CIZ zorgkantoor

Taxonomie

Label(s)

Amersfoortse, Ditzo

Kennistype SOP

Titel

i

Wachtlijstbemiddeling Wlz

Context (situatieschets)

MM

\0
Onderwerp:

FW: RE: Controle NZa bij a.s.r. dinsdag 15 mei

Van:[ ]
Verzonden: vrijdag 4 mei 2018 10:58

Aan:[ ]
CC: [ ]
Onderwerp: RE: RE: Controle NZa bij a.s.r. dinsdag 15 mei
Beste [ ],
Wat betreft contactpersoon/opsteller plan van aanpak: dat heb ik samen gedaan met zorginkoop. Dat aspect is
gedekt met gesprek zorginkoop .
Wat betreft meekijken met iemand an de afdeling zor bemiddeling: dat aspect ontbreekt inderdaad in de planning.
Nu toegevoe d.

De teammanager zorgbemiddeling is tussen 11 en 12 uur niet beschikbaar. Vandaar de voorgestelde volgorde in de
afspraken. Hierbij de nieuwe agenda, met daarbij wat ingekort de tijd voor de gesprekken omdat ik denk dat een uur
zeer ruim geschat is. Ook omdat er ongetwijfeld overlap is tussen het startgesprek en het gesprek over zorginkoop.
• 9.30 tot 10 uur: startgesprek;
• 10 uur tot 10.45 uur gesprek teammanager zorgbemiddeling;
• 10.45 tot 11.30 uur gesprek zorginkoop;
• 11.30 tot 12.15 meekijken zorgbemiddeling
• 12.15 tot 12.45 eindgesprek
Vriendelijke groet,

[ ]
Van:[ ]
erzonden: vrijdag 4 mei 2018 10:31

Aan: [ ]

CC: [ ]
On erwer : EXT: RE: Controle Za bij a.s.r. dinsdag 15 mei
Beste [ ],
Hartelijk dank voor het voorstel voor een programme en het toezenden van de werkbeschrijving.
Ik heb gisteren esproken met de heer [ ] en ik heb begrepen dat hij in de middag een externe afspraak heeft.
Wij zijn vanzelfspre end bereid om de controle zodanig te organiseren dat wij kunnen voldoen aan onze
nformatiebehoefte en tegelijkertijd het reguliere werkproces van a.s.r. zo min mogelijk verstoren. In het
pro ramma missen wij echter enkele onderdelen van de controle. Ten eerste wiilen wij graa een interview met
onze contactpersoon ggz, dat wil zeggen de medewerker van a.s.r. die de verbeterplannen en informatie heeft

toegestuurd. Ten tweede wiilen wij graag dossiers inzake zorgbemiddeling doorlopen met een medewerker die
bemiddelingsverzoeken behandelt, en ook deze medewerker vragen stellen.
Meer informatie vind je in de gisteren toegezonden factsheet.
i

Als ik zo vrij mag zijn een suggestie te doen: wellicht is het mogelijk om te starten, na het startgesprek, met het
interview met e contactpersoon ggz an a.s.r. en het interview inzake zorginkoop. Het ondej;c el% J i. «
zou daarna kunne worden gepland. Hopelijk biedt dit u en de beer [ ] de ruimte om te voldben aan andere
verplichtingen.
Met vriendelij e groet,

We erlandise

2ci;F0autorite!t

[

]

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017,3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41,3584 BX Utrecht
T: [ ] | E: [ ] | W: www.nza.nl
Aanwezig; maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

Van: [ ]
erzonden: rijdag 4 mei 2018 8:12

Aan[ ]

CC:[ ]
Onderwerp: RE: Controle NZa bij a.s.r. dinsdag 15 mei
Beste [ ],
Conform verzoektrefje hierbij aan de werkinstructies voor wachtlijstbemiddeling binnen a.s.r. Zorg.
Vanuit de telefonische toelichting hebben wij begrepen dat jullie graag zouden spreken met de verantwoordelijke
oor zorgbemiddeling, iemand van zorginkoop en graag zouden meekijken met zorgbemiddeling.
We hebben voor jullie gepland:
® 9.30 tot 10 uur: startgesprek;
• 10 uur tot 11 uur ges rekteam anager zorgbemiddeling;
• 11 tot 12 uur gesprek zorginkoop;
• 12.00 tot 12.30 lunchpauze;
• 12.30 tot 13.30: meekijken zorgbemiddeling
• 13.30 tot 14.00 eindgesprek

Van: [ ]
Verzonden: donderdag 3 mei 2018 11:22

Aan:[ ]

CC: [ ]
Onder erp: EXT: Controle NZa bij a.s.r. dinsdag 15 mei
Urgentie: Hoog
2
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Geachte heerde [ ],
Zojuist heb il< getracht u telefonisch te bereiken. Dat is niet elukt en ik heb een bericht achter gelaten op uw
voicemail. Ik zal het later nog een keer proberen.
Zoals aange even, stuur ik u hierb j alvast informatie over de controle die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 15
mei bij a.s.r. zal uitvoeren. Wij zouden op deze dag graag rond 9.30 uur een startgesprek voeren om de controle
nadertoe te lichten en het verloop van de dag doorte nemen. Graa vernemen wij nog van u wie namens a.s.r. bij

dit gesprekaanwezig zullen zijn.
Uiteindelijk hebben wij allemaal hetzelfde doel voor ogen: tijdige en passende zorg voor alle verzekerden. Het doel
van onze controle is om na te gaan hoe u hier in de praktijk voor zorgt. Wij willen inzicht krijgen in de daadwerkelijke
acties die zorgverzekeraars ondernemen om problemen in de sectoren op te lessen die bijdragen aan de
vermindering van de wachttijdproblematiek.
Informatie uit raag
¦ Wij vragen u allereerst om een interne procesbeschrij ing/werkinstructie voor zorgbemiddel ng. Wij verzoeken u
vriendelijk deze zo snel moKeliik, bi voorkeur binnen 2 erkdagen, per e-mail aan mij toe te sturen.

• Daarnaast vragen wij u ookeen analoge geanonimiseerde lijst klaarte leggen met verzoeken voor zorgbemiddeling
(periode mei 2017 - april 2018) voor mensen die langer dan de Treeknorm wachten op geestelijke gezondheidszorg.
Deze dient bij de start van de controle aan ons overhandigd te worden.
Namen toezichthouders NZa
Ten behoe e van de aanmeldin bij uw receptie vindt u hierbij de namen van de toezichthouders van de NZa die bij
de controle aanwezig zullen zijn:

[1
Factsheet
Om u in staat te stellen zich zo goed mogelijk voor te bereiden op ons bezoek, vindt u bijgevoegd een factsheet
waarin wij de controle nogmaalstoelichten.
U kunt voor vragen contact opnemen met mij, via ondergenoemd emailadres en/of telefoonnummer. Bij voorbaat
dank voor uw medewerking.

Met vriendelijke groet,

lorgayffliiteSt

]
7
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Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht ] Newtonlaan 1-41,3584 BX Utrecht

T[ ] j E: j ] | W: www.nza.nl
Aanwezig: maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag

3

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
erwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
erband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden, De NZa aanvaardt een aansprakelijkheid voor schade, van wel e aard ook, die
verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Van: [ ]
Verzonden; woensdag 17 oktober 2018 16:33

Aan:[]

CC: [ ]
Onderwerp: UPDATE: Stand van zaken integrale controles wachttijden
Bests mensen,

Omdat het een tijd geleden is dat u van ons o er dit onderwerp heeft gehoord, informeer ik u raag over het
volgende,

Reactie zorgve zekeraars
Eind augustus heeft u een reactie gegeven op de conceptbeoordelingen en het concept kader wat wij hebben
gebruikt om tot deze beoordelingen te komen.
We hebben uw reacties op zowel de individuele beoordelingen en het kader serieus bekeken en wijzigin en
aangebracht waar dit noodzakelijk erd geacht.
BesprekingZN
Diverse verzekeraars evenals ZN hebben ons gevraagd in overleg met ons te gaan over hettoegepaste kader. We
zijn op deze uitnodiging in egaan en hebben vori e week met vertegenwoordigers van ZN en u over het kader
gesproken.

Ten behoeve van dit gesprek hebben wij een notitie opgesteld waarin wij ingaan op de algemene en individuele
opmerkingen die bij het ka er door u zijn gemaakt We hebben eze stukken als bijla en toegevoegd, zodat u op de
hoogte bent van wat we met uw opmerkingen hebben gedaan.
Tijdens dit overleg zij de volgende afspraken gemaakt.
[].
Vervolg

[]
Om die reden kunnen we op dit moment de individuele beoordelingen nog niet afronden. Als wij een gezamenlijke
af estemde reactie van u via ZN hebben ontvangen, zullen we deze bezien en de beoordelingen afronden. Dit zal
naar verwachting in december zijn.
Mocht u nog vragen hebben hierover, dan kunt u contact met mij opnemen.
Met vriendelijke greet.

l

Mederlandse
Zofgautoriteit

[i
uiia ai .

Nederlandse Zorgautorite t

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | New onlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T; [ ] | E; [ ] | W: www.nza.nl
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Aan:

Deelnemers overleg 'Bespreken beoordelingskaders ZP Zorgverzekerears

Van:
Datum:

5 oktober 2018

Betreft: Bespreekstuk overleg 'Bespreken beoordelingskader ZP
Zorgverzekeraars'

Inleiding
De NZa kent in haar integrale aanpak van de wachttljden een belangrijke rol toe aan
zorgverzekeraars. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten zorgverzekeraars zich
maximaal inspannen om ervoor te zorgen dat burgers tijdig de zorg krijgen die zij nodig
hebben. Afgelopen zomer hebben bij aile zorgverzekeraars toezichtonderzoeken
plaatsgevonden om vastte stellen hoe zorgverzekeraars invulling geven aan hun zorgplicht,
teneinde wachttijdproblematiek te verminderen.
Naar aanleiding van de concept-terugkoppeling van deze toez chtbezoeken hebben diverse
zorgverzekeraars en ZN de NZa gevraagd om met hen in overleg te gaan over het toegepaste
beoordelingskader. De Za heeft aangegeven graag in overleg te gaan over de inhoud van het
kader
Doelstelling

1

Status van het kader
Het kader heeft tot doel om een aantal inspanningen van zorgverzekeraars op het gebied van
zorgplicht te oetsen en om zor verzekeraars te stimuleren, waar nodig, een stap extra te
zetten. Wij kunnen ons voorstelien dat de zorgverzekeraar geconfronteerd wordt met situaties
die buiten zijn macht liggen. Van belang is dan wel dat wi] zien, waar deze situaties zich
voordoen, welke lessen hij hieruit trekt en welke verbeteractles hij hierop inzet.

2

20
Het is mogelijk dat het kader in de tijd wordt aangepast door nieuwe inzichten. Het is immers
een eerste versie waarmee we met elkaar gaan werken. We streven ernaar om uiteindelijk het
kader op te ne en in ons reguliere uitvoeringstoezicht op zorgverzekeraars.
Vervolg
Na deze bijeenkomst zullen we de individuele beoordeling afronden en terugkoppelen aan de
zorgverzekeraars. Tevens zullen we onze bevindingen bundelen in een sa en attend rapport
en daarover publiceren. In het rapport zullen tevens opgehaalde good practices staan.
We verwachten van zorgverzekeraars d e niet voldoen aan bepaalde pun en van he kader dat
zij daarmee aan de slag gaan. Op een later moment zullen we gaan toetsen wat
zorgverzekeraars sinds onze terugkoppeling hebben gedaan met onze aandachtspunten.

Bijlagen:
Aangepast kader
Toelichting aanpassingen kaders Wijkverpleging, Medlsch Specialitische zorg en Geestelijke
gezondheidszorg.

3

Bijlage: Aangepast beoordelingskader

Wijkverpleging
Inzicht in wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:
Weet welke dementieregio in zijn werkgebied een adeq ate wachtlijstregistratie voert voor
casemanagement dementie (CMD) en verkrijgt inzicht in de opzet van deze registratle;
Overlegt zo nodig met de dementieregio over de voortgang van deze registratie en over
het aan al wachtenden, en initieert waar nodig aanscherping van de registratie,
Handelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naar zorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handieiding;
Informeert verzekerden o er de mogelijkheid van zorgbemiddeling, waaronder in ieder
geval via de website;
Meet de resultaten van zorgbemiddeling, bijvoorbeeld door steekproefsgewijs te toetsen of
de client daadwerkelijk in zorg is genomen,
Registreert en beheert op inzichteiijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
S reekt af met zorgaanbieders dat zij, als zij de client niet in zorg kunnen nemen , zo
nodig zorg elders in de regio organiseren of de client hiervoor naar de zorgverzekeraar
verwijzen;
Spreekt met de zorgaanbieders af hoe hij bij hen controleert of clienten binnen zijn
tijdigheidsnormen geplaatst of doorbemiddeld zijn;
Zorgt voor een efficiente organisatie van specialistische en on-planbare zorg en belegt de

verant oordelijkheid in de regio duidelijk;
Maa t met zorgaanbieders afspraken over een doelmatige inzet van personeel, re ening
houdend met zorgz aarteverschillen.
Streeft naar een volledlge dek ing van zijn kernwerkgebied door dementienetwer en.
Controleert of palliatief terminate thuiszorg tijdig verleend wordt aan verzekerden,
Neemt tijdig een beslissing op verzoeken om een omzetplafond te verhogen, die correct
zijn ingediend.
Bedrijfsprocessen
De zorgverzekeraar;
Het management van de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodieke informatie o er de toegankelijkheid van zorg

beschikbaar;
Kent een operationele overiegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duidelijk belegd,
Agenderen
De zorgverzekeraar:
Werkt samen met (regionale) stakeholders (o.a. gemeenten) in zijn kernwerkgebied aan
de beschikbaarheid en tljdigheid van het (regionale) zorgaanbod en een goede
afstemming tussen Wmo, jeugdwet, Wlz en Zvw;
Stimuleert een goede doorstroming van de juiste clienten naar de wijkverpleging via de
indicatiestelling, Hij zet zorgaanbieders bijvoorbeeld aan tot inter isie of instructie van
verpleegkundigen of toepassing van de transmurale zorgbrug.

4

ll-2o(?
Medisch specialistische zorg

Inzicht n wachtl jstproblematiek
De zorgverzekeraar:
Heeft inzicht in de wac ttijden in z jn kernwerkgebied regie s (i,e. regie met oog
marktaandeel) en bij zijn gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder heeft de
zorg erzekeraar inzicht in de wachttijden veer de diagnosegroepen met de langste
wachttijden (marktscan NZa) oogheelkunde, neurologie, neurochirurgie, reumatologie,
revalidatiezorg, MDL, pijnbestrijding/anestheslologie.
Monitort waar mogelij in samenwerking et andere z , de ontwikkeling van de
achttijden in de regie's en bij gecontrac eerde zorgaanbieders In het bijzonder monitor
de zorg erzekeraar de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste wachttijden
(marktscan NZa) oogheelkunde, neurologie, neurochirurgie, reumatologie, revalidatiezorg,
MDL, pijnbestrijding/anesthesiologie.
Handelen r chting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naarzorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handleiding;
Informeert verzekerden over de mogelijkheid van zorgbemiddeling, waaronder in ieder
geval via de website;
Meet de resultaten van zorgbe iddeling, bijvoorbeeld door steekproefsgewijs te toetsen of
de client daadwerkelijk in zorg Is genomen.
Registreert en beheert o inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgver ekeraar;
aakt concrete afspraken met zorgaanbieders en andere stakeholders in zijn
kernwerkgebied regie's zoda de verzeker e b nnen de treeknorm de benodigde zorg
ontvangt;
onitor de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen erop aan ais de voortgang
van afspraken in het geding is;
Neemt tijdig een beslissing op verzoeken om een omzetplafond te verhogen, die correct
zijn ingediend,
Bedrijfsprocessen
De zorgverzekeraar:
Het management van de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelij ma en van
resul aten. Hiervoor is periodieke informatie over de toegankelijkheid van zorg
beschikbaar;
Kent een operationele overlegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duldelijk belegd.
Geestelijke gezondheidszorg

Inzicht in wac tlijstproblematiek
De zorgverzekeraar;
Heeft inzicht in de wachttijden in zijn kernwerkgebied regio's (i.e. regio met hoog
marktaandeel) en bij zijn gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de wachttij en voor de diagnosegroepen met de langste
wachttijden Cprobleemdiagnoses ) autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht
verstandelijke beperking in combinatie et ggz-problematiek;
Monitort waar mogelijk in samenwerking met andere zv, de ontwikkeling van de
wachttijden in de regio's en bij gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder monitort
de zorgverzekeraar in de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste wachttijden
Cprobleemdiagnoses ): autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht
verstandelijke beperking in combinatie met ggz-problematiek.
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andelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naarzorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handleiding;
Informeert verze erden over de mogelij heid van zorgbemiddeling, aaronder In leder
geval via de we site;
Meet de esultaten van zorgbemiddeling, bij oorbeeld door steekproefsgewijs te toetsen of
de client daadwerkelijk in zorg is genomen.
Registreert en beheert op inzlchtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverze eraar:
Maakt concrete afspraken met zorgaanbieders en andere sta eholders in zijn
kernwerkgebied regio's zodat de verzekerde binnen de treeknorm de benodigde zorg
ontvangt;
onitort de voortgang an deze afspraken, en spreekt artijen erop aan als de voortgang

van afspraken in het geding is;
Neemt tijdlg een besiissing op verzoeken om een omzetplafond te verhogen, die correct
zijn ingedlend.
Bedrijfsprocessen
De zorgverzekeraar:
Het management van de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelijk maken van
resultaten. Hlervoor is periodieke informatie over de toegankelijkheid van zorg
beschikbaar;
Kent een operationele overlegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duidelijk belegd.
Agenderen
De zorgverzekeraar:
Wer t samen met relevante stakeholders (o.a. gemeenten) in zijn kern er gebied aan de
beschikbaarheid en tijdigheid van het (regionale) zorgaanbod en een goede afste ming
tussen Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw;
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Vans[]
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 16:30

Aan:[]

CC: [ ]
Onderwerp; Integrale controles wachttijden ZVW ASR
Geachte heer[].
In mei hebben wij u een bezoek gebracht in het kader van de wachttijden in de zorg. bijgaand sturen wij u onze
be indingen. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven over de individuele beoordeling en het
toetsingskader dat samen met bijgevoegde brief als bijlage is meegestuurd.
Nadat wij uw reactie hebben ontvangen, zullen e deze verwerken en de beoordeling/toetsingskader definitief
maken waarna u deze krijgt toe estuurd.
Vriendelijke greet

[]
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Bijlage: Beoordelingskader
Zorgverzekeraars hebben zorgplicht, Dit Is een zogenaamde open norm. Om deze norm in te
vullen hebben we een beoordelingskader ontwikkeld. Dit kader hanteren wij bij de beoordeling
van uw inzet tot het verminderen van wach tijden. Het verduidelijkt tevens voor u wat de
Nederlandse Zorgautoriteit van u verwacht. Het beoordelingskader bestaat uit vijf
hoofdpunten. Omdat de sectoren verschilien, hebben wij deze vijf hoofdpunten per sector
nader ingekleurd.
De bevindingen die we bij u hebben gedaan, hebben we naast het ontwikkelde
beoordelingskader gehouden. Het beeld dat hiemit ontstaat, leggen we ter informatie aan u
voor. Eventuele reaches wegen wij mee bij het uiteindelijk vast te stellen definitieve beeld over
de mate waarin zorgverzekeraars zich Inspannen om de wachttijden te ver inderen.
We realiseren ons dat de nadere invulllng van de open norm nieuw is en dat zorgverze eraars
nu voor het eerst zien wat wij concreet van hun verwachten. Daarmee zullen we rekening
houden in het vervolg traject.

Wijkverpleging
Inzicht in de wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:

Weet welke dementieregio in zijn werkgebied een adequate wachtlijstregistratie voert voor
casemanagement dementie (CMD);
Overlegt zo nodig met de dementieregio over de voortgang van deze registratie en over
het aantal wachtenden;
Handelen rich ting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verze erden naar zorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handlelding;
Informeert verzekerden over de mogelijkheid van zorgbemlddeling, waaronder in ieder
geval via de website;
- Toetst tenminste steekproefsgewijs of de client na een geslaagde zorgbemiddellng
daadwerkelijk in zorg genomen is;

- Registreert en beheert op inzichtelijke w jze be iddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverze eraar:
Spreekt af met zorgaanbieders af dat zij een regionaal alternatief zoeken als zij de client
niet in zorg kunnen nemen, of de client naar de zorgverzekeraar verwijzen;
Maakt afspraken met zorgaanbieders over samenwerklng met andere zorgaanbieders om
indlviduele plaatsingsproblematiek te voorkomen;
- Spreekt met de zorgaanbieder af hoe hij bij hem controleert of clienten tijdig geplaatst of

doorbemiddeld zijn;
Zorgt voor een efficiente organlsatie van specialistische en.on-planbare zorg, bijvoorbeeld
via selectieve in oop;
Maakt met zorgaanbieders afspraken over een doelmatlge inzet van personeel, rekening
houdend met zorgzwaarteverschillen.
beheert zijn contracten en de met zorgaanbieders en andere stakeholders gemaakte
afspraken actief en heeft inzicht in het moment dat zorgaanbieders hun budgetplafond
bereiken;
Stimuleert de komst van nieuwe regionale dementienet er en, bijvoorbeel via de
prestatie 'Ketenzorg dementie voor de opstart van de kassiersfunctie, overleg en
coordinatie;
- Controleert in probleemregio s actief of palliatief terminale thuiszorg tijdig verleend wordt
aan verzekerden.

- Reageert actief en tijdig op verzoeken om een omzetplafond te erhogen.
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Bedrijfsprocessen
De zorgverzekeraar:
Heeft een management dat stuurt op periodieke informatie over de toegankelijkheid van
zorg, op basis van de uitkomsten van zorgbemiddeling en zorginkoop;
Kent een operationele o erlegstructuur tussen ten inste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke uitko sten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duidelijk belegd.
Agenderen
De zorgverzekeraar:
Overlegt met zorgaanbieders en ge eenten over de taakafbakening en bekostiging Wmo Zvw, b jvoorbeeld overde maaltijdservice, het casemanagement dementie, het
keukentafelgesprek en de bekostiging van dagbes eding en van respijtzorg;
Stimuieert een goede doorstroming van de juiste clienten naar de wijkverpleging via de
indicatiestelling, bijvoorbeeld via inter isie of instructie van verpleegkundigen of via de
transmurale zorgbrug;
Denkt en werkt a'ctief mee aan knelpunten die zijn taken raken maar zijn mogelijkheden te
buiten gaan, zoals de arbeidsmarktproblematiek,
Agendeert knelpunten bij de juiste instanties/overleggremla, in die situaties waar zijn
eigen verantwoordelijkheid eindigt.
Medisch Specialistische zorg

Inzicht in de wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:
Heeft Inzicht In de wachttijden in zijn regio s ( .e. regio met hoog arktaandeel) en bij zijn
gecontracteerde zorgaanbieders;
Monitort de ontwikkeling van de wachttijden In regio s en bij gecontracteerde
zorgaanbieders;
In het bijzonder heeft de zorgverzekeraar inzicht in en monitort de wachttijden voor de
diagnosegroepen met de langste wachttijden (marktscan NZa) oogheelkunde, neurologie,
neurochirurgie, reumatologie, revalidatiezorg, MDL, pljnbestrljding/anesthesiologie.
Handelen rich ting yerzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naar zorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handleiding;
- Informeert verzekerden over de mogelijkheld van zorgbemiddeling, waaronder in ieder
geval via de website;
- Toetst tenminste.steekproefsge ijs of de client na een geslaagde zorgbemiddeling
daadwerkelijk in zorg genomen is;

Registreert en beheert op inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
Maakt concrete afspraken (SMART) met zorgaanbieders die lange wachttijden hebben om
deze wachttijden terug te brengen binnen de Treeknormen;
aakt specifieke en concrete afspraken (SMART) met zorgaanbieders en andere
stakeholders over'dure patientengroepen en diagnosegroepen waar wachttijden het

langste zijn;
- Monitort de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen erop aan ais de voortgang

van afspraken in het gedin is;
- Reageert actief en tijdig op erzoeken om een o zetplafond te verhogen;

2

12-20

- Beheert zijn contracten en de met zorgaanbieders en andere stakeholders gemaakte

afspraken actief en heeft inzicht in be moment dat zor aanbieders hun budgetplafond
bereiken.
Bedrijfsprocessen
De zorgverze eraar:
Heeft een management dat stuurt op periodieke informatie over de toegankelijkheid van
zorg, op basis an de uitkomsten van zorgbemiddeling en zorglnkoop;
Kent een operationele overlegstructuur tussen ten inste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duidelijk belegd,
Agenderen
De zorgverzekeraar;
Denkt en werkt actief mee aan knelpunten die zijn taken raken maar zijn mogelijkheden te
buiten gaan, zoals e arbeidsmarktproblematiek;
- A endeert knelpunten bij de juiste instanties/overleggremia, in die situaties waar zijn eigen

verantwoordelijkheid eindigt.
Geestelijke gezondheidszorg

Inzicht n de wachtiijstproblematiek
De zorgverzekeraar;
Heeft inzicht in de wachttijden in zijn regie s (i.e. regio met hoog marktaandeel) en bij zijn
gecontracteerde zorgaanbieders;
Monitort de ontwikkeling van de wachttijden in regio's en bij gecontracteerde
zorgaanbieders;
Heeft in het bi zonder inzicht in de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste
wachttijden Cprobleemdiagnoses ): autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht
verstandelijke beperking in co binatie met ggz-problematiek.
Handelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar;
- Bemiddelt zijn verzekerden naar zorg zodra zij er om vragen en hanteert daarbi een

duidelijke handleiding;
Informeert verzekerden over de mogelijkheid van zorgbe iddeling, waaronder in ieder
geval via de website;
- Toetst tenminste steekproefsgewl s of de client na een geslaagde zorgbemiddeling
daadwerkelljk in zorg genomen is;
Registreert en beheert op inz chtelijke wijze bemlddelingsverzoeken;
Handelen richt ng zorgaanbieders
De zorgverzekeraar;
Maakt concrete afspraken (SMART) met zorgaanbieders en andere stakehol ers in regio s
met wachttij en o de wachttijden terug te brengen binnen de Treeknormen;
aakt concrete afspraken (SMART) met zorgaanbieders die lange wachttijden hebben om
deze wachttijden terug te brengen binnen de Treeknormen;
Maakt concrete afspraken (SMART) met zorgaanbieders en andere stakehol ers over'dure'
patientengroepen en diagnosegroepen waar wachttijden het langste zijn;
onitort de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen erop aan als de voortgang
van afspraken in het geding is;
- Reageert actief en tijdlg op verzoeken o een omzetplafond te verhogen;
aakt met zorgaanbieders en andere. stakehol ers concrete afspraken (SMART) ter
implementatie van de landelijke afspraken;
Beheert zijn contracten en de met zorgaanbieders en an ere stakeholders gemaakte
afspraken actief en heeft inzicht in het oment dat zorgaanbieders hun budgetplafond
bereiken.
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Bedrijfsprocessen
De zorgverzekeraar:
Heeft een management dat stuurt op periodieke informatie over de toegan elijkheid van
zorg, op basis van de uitkomsten van zorgbemiddeling en zorginkoop;
Kent een opera ionele overlegstruc uur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling,
Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken zljn hierin

duidelijk belegd,
Agenderen
De zorgverzekeraar:
Werkt samen in (regionale) overleggremia en anderszins met relevante stakeholders (o.a.
ge eenten) over de beschikbaarheid en tijdigheid van he (regionale) zorgaanbod en een
oede afstemming tussen Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw;
Denkt en werkt actief ee aan knelpunten die zijn taken raken maar zijn mogelljkheden te
buiten gaan, zoals de arbeidsmarktproblematiek;
- Agendeert knelpunten blj de juiste instanties/overleggremia, in die situaties waar zijn
eigen verantwoordelijkheid eindigt,
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Bijlage: Individuele beoordeling a.s.r.
Hieronder is per onderdeel van het beoordelingskader weergegeven wat onze bevindingen zijn.
We hebben ons hierin beperkt tot de aandachtspunten en good practices.
Geestelijke gezondheidszorg

Inzicht in de wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:

Handeien richting verzekerden

Handelen richting zorgaanbieders

Bedrijfsprocessen

1

Agenderen

2
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Kenmerk

273225/450688

On erwerp

Datum

Terugkoppellng Integrale controles 2VW

2 augustus 2018

Geachte heerl

Op 15 mei 2018 hebben wij u een bezoek gebracht in bet kader van de
wachttijden in de zorg, Hierbij sturen wij u onze bevindingen,
Graag ontvangen wij van u hierop een reactie.

Wachttijden
Wij verwachten van zorgverzekeraars dat zij een achieve bouding
aannemen om de wachttijden in de zorg terug te dringen. Begin 2018
heeft de Nederiandse Zorgautorlteit (IMZa) in een tussenrapportage1
hiervoor de randvoorwaarden2 eschetst. De focus in deze rapportage
ligt onder andere op de medisch specialistische zorg, de wljkverpleglng
en de geestelijke gezondheldszorg. We hebben in deze rapportage
aangekondigd te controleren welke acties zorgverzekeraars nemen om
wachttijden in deze sectoren terug te dringen.
Controle bezoeken
Tijdens ons bezoek aan u hebben wij onder meer gekeken naar de
Implementatie, voortgang en resultaten van de verbeteracties uit uw
verbeterplannen om de wachttijden in de geestelijke gezondheldszorg
terug te dringen.
Toetsingskader
Zor verzekeraars hebben een zorgplicht. Dit is een open norm. Voor de
controles hebben wij daarom een toetsingskader ontwikkeld. Dit kader
hebben wij gebruikt bij de beoordeling van uw inzet o de wachttijden
te ver inderen. Het verduidelijkt tevens voor u wat de NZa van u
verwacht. Het toetsingskader is tot stand gekomen op basis van reeds
be ende afspraken en aandachtspunten.
1 tt s://www.nza.nl/actueel/nleuws/2018/01/15/e tra-inzet-nodlg-om-wachttijdenterug-te-dringen

2 Deze betreffen Inzlcht in omvang en aard van de wachttij en, gevoel van un entle en
noodzaak om probleem op te lessen, samen er en om tot oplossingen te komen, good

practices delen en betere informatie over zorgbe lddellng.

Nederfandse Zorgautoriteit

Kenmerk

Voor de geestelijke gezondheldszorg geldt dat het toetsingskader Is
gebaseerd op onder meer informatie uit de tussenrapportage van begin
2018 en de brief die wij eind december 2017 hebben gestuurd overde
plannen van aanpak van de zorgverzekeraars over de wachttijden in
deze sector. Voor de wijkverpleging is deze weer meer gericht op voor
die sector specifieke problematiek.
U vindt het toetsingskader in de bijiage bij deze brief. Het toetsingskader
bestaat uit vijf hoofdpunten. Omdat de sectoren kunnen verschillen
hebben wij op onderdelen deze vijf hoofdpunten per sector nader
ingekleurd.
Beoordeling
Door middel van interviews en het beoordelen van verkregen en/of
openbare documenten hebben wij informatie verzameld, die we hebben
gebrui t om het toetsingskader te vullen. Het beeid dat hieruit ontstaat
leggen e aan u voor. E entuele reacties wegen wij mee bij het
iteindelijk vast te stellen definitieve beeid over de mate waarin
zorgverzekeraars zich inspannen om de wachttijden te verminderen.
Zoals aangegeven hebben wij voor de beoordeling het toetsingskader
gebruikt. Dit kader is nog in ontwikkeling en u ordt in de gelegenheid
gesteld om over het kader uw zienswijze te verstrekken. We realiseren
ons dat de nadere invulling van de open norm nieuw is en dat
zorgverzekeraars nu voor het eerst zien wat wij concreet van hun
verwachten. Daarmee zullen we rekening houden in het vervolg traject.
Vervolg
U wordt In de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven over de
indi iduele beoordeling en het toetsingskader. Daamaast zijn ij
nagegaan of er oorbeelden van good practices aanwezig zijn. Bij ASR
hebben wij een aantal good practices onderkend. Deze leggen w j ook
aan u voor ten behoeve van een feitelijke toetsing.
Graag ontvangen ij uiterlijkSJ augustus 2018 uw reactie op de
individuele beoordeling en het toetsingskader. Dit unt u doen door per
onderdeel van de individuele beoordeling en het toetsingskader uw
eventuele opmerkingen weer te geven en deze per email te sturen naar
tneven@nza.nl.

Nadat wij uw reactie hebben ontvangen, zullen we deze verwer en en de
beoordeling definitief aken waarna u deze krijgt toegestuurd. Het
toetsingskader zullen wij finaliseren en publiceren. Dat kan bijvoorbeeld
door het op te nemen in de beleidsregel toezichtkader zorgplicht
zorgverzekeraars Zvw (TH/B -025).
Wij hebben ook onderzoek gedaan bij andere zorgverzekeraars. Nadat
wij van iedereen de reacties hebben ver erkt zullen we te ens een
samenvattend overzicht maken. Zodoende ordt zichtbaar in hoeverre
zorgverzekeraars invulling geven aan het toetsings ader. Dit overzicht
zal worden aange uld met goede voorbeelden en zullen ij met u delen.
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Onderwerp: 273225 - verzoe om nadere informatie omtrent wachttijden in de ggz

In onze brief van 21 december2017 hebben zorgverzekeraars opgeroepen om zich maximaal in te spannen
om de lange wachttijden in de ggz omlaag te brengen. Ook hebben wij hierin aangegeven iB f P l ffittwe
fase is aangebroken: een fase van het erder operationaliseren van acties en het behalen van resultaten,

waarbij het erom gaat dat de zorg erzekeraar alles doet wat in zijn mo elijkheid iigt om de wachttijden
omlaag te krijgen. Met eze mail even wij aan wat wij de komende periode gaan doen en vragen wij u om
informatie.

Stand van taken
Wij z jn benieuwd naar de voortgang van de initiatieven die u onderneemt o de wachttijden in de ggz terug
te bren en. Wij worden raa door u ge formeerd over de olgende punten:

1. Kunt u aangeven welke acties (voorzoverdie binnen uw mogelijkheden liggenj u heeft ondemo en
en onderneemt? Wij denken aan bij oorbeeld gespre ken met zorgaanbieders, aanvullende
afspraken en de uitroi van de afspra en metde minister en uwverbeterplannen.
2. Kunt u aangeven, bij elk van uw acties, welk resultaat het heeft op eieverd in ter en an

er inderin van wachttijden?
3. Daarnaast zijn wij benieuwd of u aanpassin en heeft gedaan in uw organisatie(structuur) of
be rijfsvoering om e aanpak van wachttijden te faciliteren, en zo ja welke.
Daarnaast kunt u ons anzelfspre end nformeren over andere acties die u onderneemt om de achttijden
teru te dringen. Ook kunt u ons benaderen als u vragen heeft, ofte en punten aaniooptwaaru graag
advies over ontvangt.

Graa orden wij voor 22 februari 2018 door u gemformeerd. U kunt zeif kiezen in welke vorm u enst te
reageren, Dat kan per email, maar ook per brief. Desgewenst kunt u ook onderbouwende ocumenten en
overzichten meesturen. ij verzoeken u uw reactie te sturen naar: info@nza.nl onder vermelding van
zaaknummer 273225.

Vervolgtraject
Onze vragen zijn onderdeel van de verdere operational sering van de acties en het behalen van resultaten.

Wij verwachten dat zorgverzekeraars zich aximaal inspannen om de wachttijden terug te dringen en hierbij
een actieve houding aannemen. De komende periode zullen wij meer contact hebben met alle
zor erzekeraars. Een onderdeel daar an is een controle bij zor verzekeraars op locat e. Tijdens deze

controle, die dit voorjaar zal plaatvinden, kijken wij naar de implementatie, voort ang en resultaten van de
verbeteracties. Hierover zullen wij nader contact et u opnemen.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u contact opnemen met de heei

Met nendehjkegroet,
i

http://kemisnet. za.iil/TeamSites/Projecten/13-PC-34/Wobverzoe /Asr/(2018)%2027,.. 15-02-2019
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Reactie terugkoppeling wactittijden GGZ

Geachte heerl
lyiiddels deze brief willen we graag van de gelegenheid gebfuik maker te reageren op de terugkoppeling
van het onderzoek naar de aanpak an wachttijden door zorg erzekefaars.
Naar onze mening is dit onderzoek een stap in een langduri traject met een gezamenl jk doel, welke We
alleen gaan halen als zorga nbieders, zorg erzekeraars en de NZa sarhenwerken. Daarom gaan we

graag met e NZa en ahdere verzekeraars ip gesprek over mogelij heden pm. wachttijden te
ver inderen. Deze Uitnodiging zal yahuit Zorgverzekeraars Nederland worden verzonden.
Context

KvK nummer: 32110029 - ASR Baste 2leklekostenverzekeringen\N.V.
KvK nummer: 3211.0823 - ASR AanvullendeZieMekostanverzekeringen N.V.
ABN AMRO 24.35,24.129 tn.v. ASR erzekeringen N.V.
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Geachte mevrouw MMHMft V
U heeft een informatleverzoek bij ons in§@dt S9WS,Pd8 © Hglfig%Shftd if1 al n#dS6 i#J*i '!W* i'i'5; !5
wachttljden in de gespecialiseerde'.GGZ Per vraag h'ebben we een antwoord geformuleerd.
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