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Verbeterplan Aanpak

. wachttijden GGZ
Zorgverzekeraar Eno - afdelmg Health-Intelligence

In dit verbeterplan beschrijft Zorgverzekeraar Eno de huidige stand van za en rondom mo elijke
wachttijden in de GGZ, ons inzicht daarvan, ons handelen op basis van eze informatie, en de
geplande ver olgacties voor de komende periode.
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Zorgverzekeraar Eno - afdeling Health Intelligence
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1.2 Hoe gebrui en wij dit om onze verzekerden te benrilddelenZ
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Onderwerp: RE: terugkoppeling plan van. aanpak ENO wachttijden ggz

Van:[ ]
Verzonden: dinsdag 25 juli 2017 15:07

Aan:[ ]
Onderwerp: terugkoppeling plan van aanpak ENO wachttijden ggz
Geachte heer[ ]
Zojuist heb ik u telefonisch gesproken o er de wachttijden ggz. In het gesprek heb ik u ort de be indingen van de

NZa bij het (aangevulde) plan van aanpak van E O over de wachttijden ggz teruggekoppeld en aangegeven elk
vervolg wij voor ons zien. Zoals aangekondigd 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 z llen moeten
samenwerken om de wachttijden te laten dalen. Zorgverzekeraars zijn in het kader van hun zorgplicht
verantwoordelijk voortijdige 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 Treeknor en die voor de ggz gelden. De Za heeft de
zorgverzekeraars in 2016 met informatieverzoeken gevraagd om plannen van aanpak op ditvia op te stellen en aan
de NZa te sturen. Vervolgens zijn eind april van dit jaar de plannen aangevuld naar aanleiding van de bevindingen
van de NZa bij de plannen an aanpak.
Wij bedanken u voor het plan van aanpak en de aan ulling hierop, Het geeft inzicht in uw perspectief op de
problematiek en de maatregelen die u treft. [

1
Zoals ik ook aangaf blijkt dat het probleem van lange wachttijden voortduurt. Uit de recent uitgebrachte marktscan

GGZ van de NZa blijkt dat de achttijden in de ggz niet gedaald zijn, en op punten juist gestegen. Dit in combinatie
met de verbeterplannen van de zorgverzekeraars, de recente afspraken van de minister met het veld over de
wachttijden en de mel ingen die de NZa ontvan t in het kader van de meldactie, geven ons aanlei ing om met alle
verzekeraars individueel in ges rek te gaan. In dit gesprek willen wij graag met ENO onder meer doorpraten over
haar rol bij het aanpakken van het probleem, at wij daarin an elkaarverwachten en de activiteiten die u op dit
moment reeds onderneemt, met name in uw kerngebied,
In ons telefoongesprek gaf ik u aan dat wij het probleem urgent vinden en wij hopen dat u dit gevoel van urgentie
met onsdeelt. Laten we in gezamenlijkheid de schouders eronderzetten om op korte termijn de wachttijden in de
ggz omlaag te krijgen.
Ons secretariaat zal contact opnemen om een afspraakte plannen om over dit onderwerp door te praten.
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, dan kunt u met mij contact opnemen.
Met riendelijke groet.
l
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Nederlandse Zorgautoriteit
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Van:
Onderwerp:

Bijlagen;

Info
Terugkoppeling traject plannen van aanpak zorgverzekeraars wachttijdenggz
273225-407931 ENO - terugkoppeling pva zorgverz. wachttijden ggz (gelakt...pdf

Van: [ JNamens Toezicht & Handhaving
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 11:43

Aan:[ ]
Onderwerp: Terugkoppeling traject plannen van aanpak zorgverzekeraars achttijdenggz

Geachte [
Enige tijd geleden hadden wij contact met u over de wachttijden in de ggz en het plan van aanpak dat u organisatie
heeft opgesteld om deze wachttijden vanuit het perspectief van de zorgplicht te verlagen.
Bijgaand mailen we u de brief waarmee wij aan u en alle zorgverzekeraars terugkoppelen 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.

WedeHantfse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
[ ] | W: www.nza.nl
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Datum

Terugkoppeling traject plannen van-aanpak zorgverzekeraars wachttijdep ggz

21 december 2017

Geachte

In de afgelopen periode heef de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) met
alle zorgverzekeraars individueel gesproken over de wachttijden in de
geestelijke gezcndheidszorg (ggz). Aanleiding hiervoor waren de
oplopende wachttijden n de ggz en de plannen'van aanpak van
zorgverzekeraars om de wachttijden in de ggz te laten afnemen. Lange

wachttijden voor patienten kunnen een erslechtering van de gezondheid
betekenen. We moeten dan ook alles op alles zetten om e achttijden
in de ggz o laag te brengen.
In deze br ef koppeien e aan u terug aar we staan in dit specifieke
traject, wat we concluderen uitde verschillehde gesprekken over de
plannen van aanpak en hoe we het vervolg voor ons ziem In de bijlage

bij deze brief lichten w onze bevindingen nader toe. Deze
terugkoppelin hebben we mondelin gegeven in de Co missie Toezicht
van 7 december jl.

Het opiossen van de waGhttijdproblernatiek is. een gedeelde
verant oordeiijkhei van odd r meer zor verzekeraars en
zorgaanbieders. Daarvoor is een grote ambitie nodig. Wij ver achten dat
partijen concrete initiatieven nemen en de samen erking opzoeken om

de belangfijkste knelpunten aan te pak en d e bij specifieke doelgroepen
spelen. Een gedeelde aanpak moet ervoor zorgen dat burgers in

Ned rland tijdig de ggz-zorg krijgen die zij nodig hebben. Zoals u dat als
vei par ijen gezamenlij ook heeft afgespro en met de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)3S.

36 httos;//www.rM soverheid.nl/documenten/kamerstukken/2017/07/13/kamerbriefnver-afsnraken-wadlttiiden-aaz

Ne erlandse Zorgautoriteit

Informatieverzoeken en plannen van aanpak

O 25 mei 2016 heeft.de NZa aan elke zorgverzekeraar via een
ihformatieyerzoek om een plan van aanpak gevraagd cat ingaat op de
vraag hoe u uw zorgplic t jegens uw verze erden invult in de vorm an
tijdige ggz zorg. We vroegen u op vier onderdelen om informatie:
structureel inzicht in de wachttijden; inzicht in de Oorzaken an
overschrijdingen van de treekhorln; een plan van aanpak met concrete

ac |es die orden genomen; de termijn waarbinnen het plan wordt
ge'impl menteerd. De door u en de andere zorgverze eraars
aangeleverde informa ie. hebben wij beoordaeld. Naar aanleiding van

eze informatie rezen ervragen bij ons. Deze vragen hebben geleid tot
een tweede informatieverzoek op 19 december 2016. In reactie hierop

hebben u en de andere zorgverzekeraars voor 30 april 2Q17 een
aanvuiling op het plan van aanpak gestuur .
We hebben de aangevulde plannen van aanpak beobrdeeld en in de
Cbmmissie Toez cht an 29 juni 2017 een algemene terugkoppeling
gegeven. Op basis van de plannen van aan ak concluderen we dat alle
zorgverzekeraars hebben voldaan aan de informatieverzoeken van de
NZa an respectievelijk 25 mei en 19 december 2016. De plannen van
aanpak gaah in op de bovengenoemde punten.

Vanaf juni 2017 hebben we met alle zorgverzekeraars individueel contact
ehad over ieders plan van aanpak en de gezamenlijke opdracht om de
wachttijden to de ggz te verlagen: eerst telefonisch, vervolgens per e ail
en tot slot met een gesprek. Zoals reeds aangege eh, hebben we in de
Commissie Toezicht van 7 december jl. .een terugkoppeling gegeven an
cnze bevindingen over dit traject.
Waar staan we nu?

Uit de gesprekken blijktdat er een breed gevoe! van urgentie onder
zorgverzekeraars leeft over e lange achttijden in de ggz. We hebben
kennis kunnen neroen van verschillende voorbeelden van concrete acties
die sommige zorgverzekeraars nemen om de achttijden teru te

dringen. Tegelijkertijd maken we ons zorgen.MWIHB BBiW

De NZa vindt het belangrijk dat zorgverzekeraars proactief handelen en
niet pas in actie komen als een verzekerde contact opneemt. Bij veel
pat enten is zorgbemlddeling een onbekend fenomeen of ze zljh hiet in
staat contact op te nemen met de zorgverze eraar. Zorgverzekeraars

dienen zlch daarom niet alieen reactief op te steljen, maar ook proactief
de. wachtlijsten aan te pakken. at er rno elijkheden zijn, blijkt uit de
erschillende in de bijlage genoemde concrete acties. We rcepen alle
zorgverzekeraars op om extra stappen te zetten en initiarieven te nemen

om de achttijden in e ggz binnen de Treeknormen te kri gen.

Kenmerk
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Het traject van de NZa en dezorg erzekeraars met de plannen van
aanpak heeft opgeleverd dat zorgverzekeraars een in entarisatie van de
problematiek hebben gemaakt en bewust nadenken over hun
erantwoordelijkheid en de rol die zij in deze problematiek moeten
nemen. In de bijlage lichten wij het proces en de uitkomsten van e
gesprekken. nader toe. We gaan nu een olgende fase in. Een fase van
het vender operationaliseren van acties en het behalen van resultaten.

Het aat erom dat de zorg erzekeraar alles doet atin zijn mogeli heid
ligt om de wachttij en omlaag te krijgen. Wij houden fftplg
zorgverzekeraars over de voortgan en intehSiveren aft!Kdfll
van panpak is aarbij niet een binden kader dat uw andelen bepft
het. gaat erom dat e alles doet wat in uw mogelijkheid ligt om de
wachttijden omlaa te krijgen. Onze verdere rol past ook bij de
monitorin staa die wij hebben bij e eerder genoemde afspra en van
de minister van VWS met het veld om de wachttijden in de ggz te
verlagen. We zullen aan de minister van V S rapporteren hoe het met

de Implerhehtatie van deze afspraken staat. Ook in dat kader blijven we
raag met u in gesprek over de acties die u onderneemt om de
wachttijden terug te dringen e de resultaten hier an.
Resumerend

Uw lannen van aanpak hebben een functle van be ustwordlng eh
st muiering. Het is tijd voor verdere actie en resultaten. De nooc is hoog,

de ambitie moet dat evenzeer zijn. Dat blijkt oo uit de namens u en
andere veldpartijer. ondertekende afspra en met e minister van VWS
om de achtti den in de ggz te verlagen. We roepen u als
zorgverzekeraar op om u maxlmaal in te spannen om de belangrijkste

knelpunten (zoals bijvoorbeeld de wachttij en bij de patientgroepen
autisme en persoonlijkheidsstoornisseri) aan te pakken en de
doelsteilingen van de gemaakte afspraken te halen. Samen moeten we

ervoorzorgen dat burgers in Nederland tijdig de ggz-zorg krijgen die zfj
nodig hebben. Het o iossen van wachttijdproble atie is een gedeelde
verantwoordelijkheid an zorgverzekeraa s en zorgaanbie ers, en hoe el
sommige oorza en an wachttijden niet uitsluitend binnen uw

invloedssfeer liggen en zeker de inzet van zorgaanbieders nppdzakelijk
is, is het belangrijk dat u uw eigen mogeiijkbeden niet onderschat.
Verzekeraars di nen hun sturln smogeiij heden die zij onder .meer ia
de zorginkoop en Contractering hebben, maximaal te benutten om de

wachttijden te verminderen. Het kan daa bij gaan om hetsturen pp
doelmatigheid, maar bijvoorbeeld ook door het aangaan an mecrjarencontracteh. Wij ver achten van u als zorgverzekeraars een pro-actieve
aanpak zodat u voldoet aan de zorgpiicht die u voor uw verzek rden
heeft. De in e bijlage genoemde voorbeeide dienen ter ins lratie.

Voorgaande laat onverlet dat het traject met de plannen a aanpak van
zorgver ekeraars een eel van een groter geheel is. en er andere
trajecten lopen waar zorgaanbieders een hoofdrol in spe en.
Ufteir.delijk teit voor de NZa het resultaat in termen van afname van de

wachttijden in de ggz. Daar zullen onze verVoigstappen op gericht zijn.
Waar de NZa een bijdrage kan l veren om uw initiatieven te facili e en of
te ondersteuneh, hdreh wij dit graag. De toegankelljkheid van de ggz
blijft.een continue aandachtspu t. In voorkomende ge allen,

bijvoorbeeld anneer een patient verstoken lijft van de benodjgdc zorg,
kan de NZa optreden als de zorgpiicht in het eding is.
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Met vriendelijke greet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

lo iH
Nederlandse Zorgautoriteit

Bijlage

Kenrrterk
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Toelichting beyi r d ingen uit de gesprekken over de
plannen van aanpak zorgverzekeraars wachttijden ggz
In eze rapportage lichten wij onze bevindingen uit e plannen van
aan ak: en de gesprekken hiero er toe. ij schetsen kort de aanleiding,
vervolgens staan we sti! bij vervvachtingen over zorgverzekeraars in dit
vraagstuk. Vervolgens lichten we toe at zorgverzekeraars aangeven te
doen om de wachttijderi te erlagen en wat zorgverzekeraars aangeven

als ervaren belemme ing in de aanpak an wachttijden. Daarbij geven
we aan wat ons.oordeel bij beide thema s is. Deze bijlage hoo t bij onze
brief Terugkoppeling traject plannen van aanpak zorgverzekeraars
wachttijden ggz .
Aanleiding
De problematiek van de wachttijden in de ggz kent verschillende
oorzaken en e schillende partijen die eraan (moeten) erken om de
wachttijden te laten dalen. Zorgverzekeraars zijn een van deze partijen.
U bent in bet kader van de zorgplicht verantwobrdelijk voor tijdi e zorg
voor uw verzekerden. Daar gaat dit traject over, be IMZa heeft de
zorgverzekeraars gevraagd om plannen van aanpak aan te leveren

gericht op het verminderen van de wachttijden in e ggz. Oftewel: op
welke manier borgt u dat de zorg beschikbaar is? Welke acties
onderneemt u richtipg zorgaanbieders met lange wacht ijden? En wat

oet u voor verze erdeh die lahg moeten wachten
Handreiking: inzicht hebben en adequaat handelen
Als het gaat om de wachttijden in de ggz, dan is het belangrijk dat u
inzicht heeft in de problematiek en adequaat handelt. De middelen en
ogelijkhe en rriogeh erschillen tussen zgn. 'grate en 'kleine
zorgverze eraars, de inzet zo.u elij moeten zijn: elke verzekerde die te
lang moet achten op de benodigde gz-zorg is er immers een te veel.

Wij lichten dit hieronder toe. Zie het als een handrei ihg waarmee u
verder kunt gaan.
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Tot slot
ij conclUderen op dit moment dat er onder zorgverzekeraars een bree
besef is van urgentie over de wachttij en in de ggz., Er lopen
ersch llende initiatie en en acties vaak n samen erking. et
zorgaanbieders en/of andere relevante partijen. Maar we zijn er nog niet.
We roepen u op om u maximaal in te spannen om de belangrijkste ,

kneipunten aan te pakken en de doelstellingen van de afspra en van de
minister met het veld te halen. U moet uw eigen rriogelijkheden niet
onderschatten. Dit geldt ook voor zorgaanbieders. Hopelijk laat u zich
inspireren door de voorbeelden genoemd in deze brief. Samen moeten

we ervoor zorgen dat burgers in Ne erland tijdig de.ggz-zorg krijgen die
zij nodig heb en. Daar waar de NZa een bijdrage kan ie ereri om uv/
ini iatie en te faciliteren of te ondersteunen, horen wij dit graag. ¦

Uiteindelij telt voor de NZa het resultaat in termen van afna e van de
achttijden in de ggz. Daar zullen onze er olgstappen op gericht zijn.

2s>rH
Verslag

Nederlandse Zorgautoriteit

Verbeterplan ENO verlaging wachttijden GGZ
Datum: 4 oktober 2017
Tijd: 14:00 uur
Locatie: ENO, Deventer
Aanwezig

[
Afwezig

Notulist

[

]

Kenmerk

Van: [ ]
Verzonden: woensdag 17 oktober 2018 16:33

Aan: [ ]

CC:[]
Onderwerp: UPDATE: Stand van zaken integrate controles wachttijden
Beste mensen,

Omdat het een tijd geleden is dat u an ons over dit onderwerp heeft gehoord, informeer ik graag over het
volgende.

Reactie zorg erzekeraars
Bind 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 reaches op zowel de individuele beoordelingen en het kader serieus beke en en wijzigingen
aangebracht waar dit noodzakelijk werd geacht.

Bespreking ZN
Diverse verzekeraars evenals ZN hebben ons gevraagd in overle met o s te gaan over het toegepaste kader. We
zijn op deze uitnodiging ingegaan en hebben vorige week met vertegenwoordigers van ZN en u over het kader
gesproken.

Ten behoeve van dit esprek hebben wij een notitie opgesteld waarin wij ingaan op de algemene en individuele
opmerkingen die bij het kader door u zijn gemaakt. We hebben deze stukken als bijlagen toegevoegd, zodat u op de
hoogte bent van wat we met uw opmerkingen hebben gedaan.
Tijdens dit overleg zijn de olgende afspraken gemaakt.

[]
Ver olg

Om die reden kunnen we op dit moment de individuele beoordelin en nog niet afronden. Als wij een ezamenlijke
afgestemde 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

Wederlan se
Zorgautoriteit

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

Deelnemers overleg 'Bespreken beoordelingskaders ZP Zorgverzekeraars

Van:
Datum

5 oktober 2018

Be ref : Bespreekstuk overleg 'Bespreken beoordelingskader ZP
org erzekeraars'

Inleiding
De MZa kent ip haar integrale aanpak an de wachttijden een belangrijke rol toe aan
zorgverzekeraars. V nuit de ei en.verantwoordelijkheid mbeten zorgverzekeraars zich

maximaal inspannen om ervoor te zbrgen dat burgers tijdig de zbrg krijgen die zij nodig
hebben. Afgelopen zomer hebben bij alle zorg erzekeraars toezichtonderzoeken
plaatsgevonden om vast te stellen hoe zorgverzekeraars invulling geven aan hun zorgplicht,
teneinde wachttijdproblematiek te verminderen.
Naar aanleiding van de eoncept terugkoppeling van deze toezichtbezoeken hebben diverse
zorgverzekeraars en ZIM de NZa gevraagd om met hen in bverleg te gaan over het toegepaste
beoordelingskader. De NZa heeft aangegeven graag In overleg te gaan over de inhoud van het

kader
Doelstelling

Toetsingska er

1

Nr Opmerking ZV Reactie NZa

Status van het kader
Het kader heeft tot doel om een aantal inspanningen van zorgverzekeraars op het gebied van
zorgplicht te toetsen en om zorgverzekeraars te stimuleren, waar nodig, een stap extra te
zetten. Wij kunnen ons voorstellen dat de zorg erzekeraar geconfronteerd wordt met situaties

die buiten zijn macht liggen. Van belang is dan wel dat wij zien, waar deze situaties zich
voordoen, welke lessen hij hieruit trekt en elke verbeteracties hij hierop inzet.

2
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Het is mogeiijk 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 nemen in ons reguliere uitvoeringstoezicht op zorgverzekeraars.

Vervolg
Na deze bijeenkomst zullen we de individuele beoordeling afronden en terugkoppelen aan de
zorgverzekeraars. Te ens zullen we onze bevindingen bundelen in een samenvattend rapport
en daarover publiceren. In het rapport zullen tevens opgehaalde good practices staan.
We verwachten van zorgverzekeraars d e niet voldoen aan bepaalde punten van het 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, Medisch Specialitische zorg en Geestelijke
gezondheidszorg.
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Bijlage: Aangepast beoordelingskader
Wijkverpleging
Inzicht in wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:
Weet welke dementieregio in zijn werkgebied een adequate wachtlijstregistratie voert voor
casemanagement dementie (CMD) en verkrijgt inzicht in de opzet van deze registratie;
Overlegt zo nodig met de dementieregio over de voortgang van deze registratie en over
het aantal 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 handleiding;
Informeert verzekerden over 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 inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
Spreekt af met zorgaanbieders dat zij, ais 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

verantwoordelijkheid in de regio duidelijk;
aakt met zorgaanbieders afspraken over een doelmatige inzet van personeel, rekening
houdend met zorgzwaarteverschillen.
Streeft naar een volledige dekking van zijn kemwerkgebied door dementienetwerken.
Controleert of palliatief terminale 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 manage ent van de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodieke informatie over de toegankelijkheid van zorg

beschikbaar;
Kent een operationele overlegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Indiv duele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duidelijk belegd.
Agenderen
De zorgverzekeraar:
Werkt samen met (regionale) stakeholders (o.a. gemeenten) in zijn kem erkgebied aan

de beschikbaarheid en tijdigheid van het (regionale) zorgaanbod en een goede
afstemming tussen Wmo, jeugdwet. Wiz en Zvw;
Stimuleert een goede doorstroming van de juiste clienten riaar de wijkverpleging via de
indicatiestelling. Hij zet zorgaanbieders bijvoorbeeld aan tot intervisie of instructie van
verpleegkundigen of toepassing van de transmurale zorgbrug.
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Medisch specialistische zorg

Inzicht in wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:
Heeft inzicht in de wachttijden in zijn kernwerkgebied regie s (i.e. regie met hoog
marktaandeel) en bij zijn gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de wachttijden veer de diaghosegroepen met de langste
wachttijden (marktscan NZa) bogheelkunde, neurologic, neurochirurgie, reumatologie,

revalidatiezorg, MDL, pijnbestrijding/anesthesiologie.
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 de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste wachttijden
(marktscan NZa) oogheelkunde, neurologic, neurochirurgie, reumatologie, revalidatiezorg,

MDL, pijnbestrijding/anesthesiologie.
Handelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naar zorg 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 zorgbemiddeling, bijvoorbeeld door steekproefsgewijs te toetsen of
de client daadvyerkelijk in zorg. is genomen.
Registreert en beheert op inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
Maakt concrete afspraken met zorgaanbieders en andere stakeholders in zijn
kernwerkgebied regio's zodat de verzekerde binnen de treeknorm de benodigde zorg

ontvangt;
onitort de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen crop aan als 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 inzichtelijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodieke informatie over de toegankelijkheid van zorg
beschikbaar;
Kent een operationele overlegstructuur tussen tenminste zorgirikoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke ultkomsten en onderiinge verbetefafs raken zijn hierin

duidelijk belegd.
Geestelijke gezondheidszorg
Inzicht in wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:
Heeft inzicht in de wachttijden in zijn kernwerkgebied regio s (i.e. regio met hoog
marktaandeel) en bij zijn gecontracteerde zor aanbieders. In het bijzonder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste
wachttijden ('probleemdiagnoses'): autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht

verstandelijke beperking in cofnbinatie met 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
('probleemdiagnoses ): autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht
verstandelijke beperking in combinatie met ggz-problematiek.
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Handelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zljn verzekerden naar zorg 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 zorgbemiddeling, bijvoorbeeld door steekproefsgewijs te toetsen of
de client daadwerkelijk in zorg is genomen.

Registreert en beheert op inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
Maakt concrete afspraken met zorgaanbieders en andere stakeholders in zijn
kernwerkgebied regie's zodat de verzekerde binnen de treeknor de benodigde zorg
ontvangt;
Monitort de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen erop aan als de voortgang

van afspraken in het geding is;
Neemt tijdig een beslissing op verzoeken om een omzetplafond te verhogen, die correct
zijn ingediend.

Bedrljfsprocessen
De zorgverzekeraar:
Het management van de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodieke informatie over de toegankel jkheid 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:
Werkt samen met relevante stakeholders (o.a. gemeenten) in zijn kern werkgebied aan de

beschikbaarheid en tijdigheid van het (regionale) zorgaanbod en een goede afstemming
tussen Wmo, Jeugdwet, Wlz en Zvw;
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Onderwerp: Controle NZa op 17 mei End - Stroomschema WLB
Bijlagen: Stroomschema WLB.PDF

Van:[ ]
Verzonden: maandag 1 mei 2018 10:10

Aan:[

]

Onder erp: FW: Controle NZa op 17 mei Eno - Stroomschema WLB

Van:[

]

Verzonden: vrijdag 11 mei 2018 09:02

Aan: f

1

CC:
Onderwerp: Controle NZa op 17 mei Eno - Stroomschema WLB
Geachte [ ]
Met excuses voor de lichte vertraging vindt u ten behoeve van uw controle bij Eno op 17 mei in de bijlage het stroomschema en

toelichting zoals deze is opgesteld oor wachtlijstbemiddeling.
Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende gei'nformeerd te hebben,
et vriendelijke groet,

Munsterstraat 7

7418 EV Deventer
Postbus 166
7400 AD Deventer
Salland Zorgverzekeringen, ZorgDirect en HollandZorg zljn onderdeel van Eno.Zorgverzekeraar,
De informatie in dit e-mailbericht, inblusief eventuele maegezonden bestanden, is uitsluilend bestemd oor de ¦
geadre.sseerde(n). Als u dit bericht per ongelu heeft ont angen, erzoeke wij u het te vemietigen en ons te
informeren. Openbaarmaking aan derden, in wel e orm dan ook, is aileen toegestaan na onze' toestemming. Wij
aan aarden geen aansprakelijkheid voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van dit e-mailbericht
en de l jdige ontvangsfdaar an.

1
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Bijlage 4 - Stroomschema WLB medisch adviseur

*•

-

Uitgangspunten van het stroomschema:

Risico s an achtlijstbemiddeling:

2o<?-3
I
x NiMqp

Van:[ ]
Verzonden: dinsdag 11 September 2018 09:04

Aan:[ ]
Onderwerp: FW: Integrate controles wachttijden ZVW ENO

Van: [ ]
Verzonden: maandag 10 September 2018 18:41

Aan:[]
CC: [ ]
Onder erp: Fwd: Integrate controles wachttijden ZVW ENO

Geachte [ ]
In de bijlage vi dt u de reactie van Eno op de Integrate Controle Wachttijden van de NZa.

Met vriendelijke greet,

[

Algemene reactie Eno op de Inte rale Controle Wachttijden van de NZa
Algemene reactie op de individuele beoordeling
Eno heeft bij eerdere uitvragen van de Nza over de wachtlijstproblematiek en het handelen van de
verzekeraar, een plan van aanpak aangeleverd bij de Nza. [

]

o\eb

Integrale aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoek Eno

Onderwerp:

Van:[ ]
Verzonden: dinsdag 1 mei 2018 10:52

Aan: [ ]

CC: [ ]
Onderwerp: Integrale aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoek Eno
Geachte [
Begin 2018 heeft de NZa een update gepubliceerd over de lopende wachttijdprojecten van de NZa.
Deze projecten zien toe op onder andere de ggz, wijkverpleging en de medisch specialistische zorg. In deze update
hebben wij de rand oorwaarden geschetst voor bet terugdringen van de wachttijden in deze sectoren. Ook hebben
wij aangegeven welke acties wij dit jaar zullen ondernemen, waarondereen controle bij de zorgverzekeraar.
Hoewel andere partijen ook een bijdrage moeten leveren aan bet 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 aangekondigd dat er voor de ggz een controle op locatie zal plaatsvinden bij zorgverzekeraars. Tijdens
dit bezoek zullen wij kijken naar de implementatie, voortgang en resultaten van de verbeteracties om de
achttijden in de ggz terug te dringen.
Tijdens dit bezoek zullen wij ook aandacht besteden aan de medisch specialistische zorg. Het doel is om meer inzicht
te krijgen in welke knelpunten er zijn en wel e acties u onderneemt om te voldoen aan uw zorgplicht.
Het bezoek houdt in dat er een team van toezichthouders op donderdag 17 mei aanstaande bij u langs zal komen. U
wordt hierover deze week benaderd met meer informatie, waarbij wij tevens aangeven wat wij van u verwachten op
deze dag.

Mochtu naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan hoorikdat graag.
Met vriendelijke greet.

Medertandse

Zorgadiw t it

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: infotamza.nl | W: www.nza.nl
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Factsheet controle Zvw (GGZ-MSZ).doc; ENO top S.docx
Urgentie:

Hoog

Van:[ ]
Verzonden: maandag 7 mei 2018 15:04

Aan:[ ]
Onderwerp: FW: Controle NZa op 17 mei
Urgentie: Hoog
Ter info

Van:[]
Verzonden: maandag 7 mei 2018 15:03

Aan:[ ]

CC: [ ]
Onderwerp: Controle NZa op 17 mei

Urgentie: Hoog
Geachte [ ],
Hierbij bevestig Ik, zoals eerder aangekondigd, de controle die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) op 17 mei zal
uitvoeren. Ik heb reeds kort gesproken met uw secretaresse [ ] maar nog niet alles kunnen doornemen. Gezien de
korte termijn stuur ik u daarom ast de informatie eh de rzoeken per e-mail.
We hebben begrepen dat u tijdens bet bezoek afwezig bent. Dat is geen probleem. We horen graag wie onze
contactpersoon gedurende de dag zal zijn.
Wij zouden op deze dag graag om 10.00 uur een startgesprek voeren om de controle nader toe te lichten en bet
verloop van de dag door te nemen. Graag vernemen wij nog van u wie namens Eno bij dit gesprek aanwezig zullen
zijn.
Gedurende de dag spreken we met medewerkers die vragen kunnen beantwoorden over de zorginkoop van ggz en
msz, de contactpersoon verbeterplannen ggz en met de verantwoordelijk manager voor zorgplicht. Daarnaast
bekijken we de aangeleverde stukken en beoordelen we de afhandeling van zorgbemiddelinsgverzoeken. Daarvoor
hebben we ook toegang nodig tot uw (digitale) zorgbemiddelingsdossiers.
We streven ernaar bet bezoek in een dag af te ronden. Wij verzoeken u een aparte werkruimte voor bet team van
de NZa te reserveren.

Informatie uitvraag
• Wij vragen u allereerst om een interne procesbeschrijving/werkinstructie voor zorgbemiddeling. Wii verzoeken
u vriendeliik deze voor 10 mei er e-mail aan mil toe te sturen.

• 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 Treeknorm wachten op
geestelijke gezondheidszorg en medisch specialistische zorg. Deze dient bij de start van de controle aan ons
overhandigd te worden.

• Tenslotte vindt u bijgevoegd een lijst met ggz-instelling met achttijden langer dan de Treeknormen
voorschrijven. Wij verzoeken u om per instelling inzichtelijk te maken welke afspraken u met deze instellingen
heeft gemaakt. Dat kan zijn middels inkoopcontracten, separate scbriftelijke afspraken, en dergelijke. Wij
verzoeken u deze informatie bij de start van de controle aan ons te overhandigen.

l

Namen toezichthouders NZa
Ten behoeve an 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 staat te stellen zich zo goed mogelijk voorte bereiden opons bezoek, vindt u bijgevoegd een factsheet
waarin wij de controle nogmaals toelichten.
Uiteindelijk hebben wij allemaal hetzelfde doel voor ogen: tijdige en passende zorg voor alle verzekerden. Met doel
van onze controle is om na te aan 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.
U kunt voor vragen contact opnemen met mij, via onderstaande contactgegevens. Bij voorbaat dank voor uw
medewerking!
Met vriendelijke groet.

Nederiandse
Zof-gautoriteit

[]
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
[] IW: www.nza.nl
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Controle zorgplicht Zvw
Aanleiding
Begin 2018 heeft de NZa een update gepubliceerd
over de lopende wachttijdprojecten van de NZa.
Deze projeeten zien toe op onder andere de
geestelijke gezondheidszorg; wijkverpleging en de
medisch specialistische zorg.
In deze update hebben wij de randvoorwaarden
geschetst voor het terugdringen van de
wachttijden in deze seetoren. Ook hebben wij
aangegeven welke aeties wij. dit jaar zuilen
ondernemen aaronder een controle bij de
zo rg ve rze ke ra a rs.

Hoewetandere 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.

Doel
Uiteindelijk hebben wij allemaal hetzelfde doel
voor ogen: tijdige en passende zorg voor alle

mogelijk gaat. De toezichthouders zuilen niet
alleen meekijken in (dig tale) verzekerdendossiers,
maar ook interviews afnemen bij relevante
medewerkers.
Wat erwachten we van u?
Om u tegemoet te komen, streven we ernaar het

bezoek binnen een dag af te ronden. Daarbij
hebben we wel uw hulp nodig. Wij vragen u om
een werkruimte, medewerkers die vragen kunnen

beantwoorden over de zorginkoop van geestelijke
gezondheidszorg en medisch specialistische zorg
(bijvoofbeeld zorginkopers), uw contactpersoon
voor de NZa inzake de verbeterplannen geestelijke
gezondheidszorg, een medewerker die
bemi delingsverzoeken behandelt en de
verantwoordeiijke persoon voor zorgplicht medisch
specialistische zorg (bijvoorbeeld een manager).
Vordering
Op grond van artikel 61 Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) vragen wij u een analoge
geanonimiseerde lijst met verzoeken voor

te gaan hoe u hier in de praktijk voor zorgt. Wij
willen inzicht rijgen in de daadwerkelijke aeties

zorgbemiddeling (periode mei 2017 - april 2018)
voor mensen die langer dan de Treeknorm
wachten op geestelijke gezondheidszorg, medisch
specialistische zorg meteen bij de start van onze

die zorgverzekeraars ondernemen om problemen

controle aan ons te overhandigen.

verzekerden. Het doel van onze controle is om na

in de seetoren op te lossen die bijdragen aan de
vermindering van de wachttijdproblematiek.
Wat doen wij?
U krijgt bezoek van een team van toezichthouders
van de NZa. Uw eerste aanspreekpunt is de
teamleider. De teamleider kan uw vragen over de
controle beantwoorden. De teamleider heeft ook
een aanspreekpunt bij de zorgverzekeraar nodig,

zodat het verloop van de controle zo voorspoedig

U dient ook een interne
procesbeschrijving/werkinstructie voor
zorgbemiddelingsverzoeken binnen 2 werkdagen
per email aan ons toe te sturen.

Overige informat e vragen wij gedurende de
controle op.

Juridische grondslag
Op grand van artikel 16 Wmg en afdeling 5,2 van
de Algemene wet bestuursrecht voeren wij de
controle uit. We kunnen mondelinge, analoge en

digitale informatie vorderen. U bent verplicht aan
deze controle mee te werken. Uiteraard staat Het

u desgewenst vrij juridische bijstand te
organiseren.

Resultaten
Binnen 6 a 8 weken na afloop van ons bezoek
hoort u van ons over onze (eerste) bevindingen.
Vragen voorafgaand aan controle

Indien u nog vragen heeft voorafgaand aan de
controle kunt u contact opnemen met de
teamleider. De gegevens zijn verstrekt via een
email aan u.

Tot slot
Zoals gezegd, doen wij er alles aan om de controle
zo snel mogelijk uit te voeren en de overlast voor
u en uw medewerkers zoveel mogelijk te
beperken. Mocht u desondanks klachten hebben
over het gedrag van de toezichthouders, dan kunt
u die indienen bii de klachtenfunctionaris van de
NZa.

NZa
Pps bus 3017
3502 GA Utrecht

T 030 296 81 11
F 030 296 82 96
E info@nza.nl'
I www.nza.nl
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FW: UPDATE: Integrale controles wachttijden ZVW ENO
315846-482385 definitieve terugkoppeling Eno.pdf

Onderwerp:

Bijlagen:

Van:[ ]
Verzonden: donderdag 20 december 2018 11:29

Aan:[ ]

CC: []
Onderwerp: UPDATE: Integrale controles wachttijden ZVW ENO
Geachte[ ]
Als bijlage de brief zoals die deze week aan jullie is erzonden.
Fijne feestdagen!
Flartelijke groet,

Mie eiiairise

lorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
[] | W: www.nza.nl

Van: []
Verzonden: maandag 10 September 2018 18:41

Aan: []

CC: []
Onderwerp: Fwd: Integrale controles wachttijden ZVW ENO

Geachte []
In de bijlage vindt u de reactie van Eno op de Integrale Controle Wachttijden van de NZa.
Met vriendelijke groet,

[]

i

Eno Zorgverzekeraar IM.V.
R ad van bestuur

Newtonlaan 1-41

3584 BX Utrecht

Munsterstraat 7

Postbus 3017
3502 GA Utrecht

7418 EV DEVENTER

r 030 296 81 11
F-.Q30 296 82 96
E info@nza.nl
i w w.nza.nl

Behandelddoor

Kenmerk

3X5846/482385
Onderwerp

Datum

definitieve terug oppeling Integrate contrples ZVW-

17 december 2018

Geachte
In mei hebben vvij u een bezoek gebracht In het kader van dc
vvachttijden in de zorg. Begin augustus hebben vvij u vervolgens
gei'nformeerd over de voorlopige uitkomsten en u gevraagd hierop te

reageren Wij hebben daarna uw reaetie op zowel de individuel
beoordeling als het beoordelingskader meegenomen blj het be alen van
ops defini ieve oordeel, waarover we; u in deze brief informeren.

Wachttijden
Wij erwachten van zorgverzekeraars dat zij een actleve bo ding
aannemen pm de wachttijden in e zorg - samen met ander partijen -

terug te dringen. Begin 2018 heef e Nederlandse Zorgautbriteit (NZa)
in een tussenrapportage1 hier oor e randvoorwaar en2 geschets . De

focus in deze rapportage ligt onder andere op de medisch specialistische
zprg, de wij verpleging eh de geestelijke gezondheidszorg. We hebben
destijds tevens aangekondigd te controleren weike acties
zorgverzekeraars nemen om wach tijden in deze sec oren terug te.
dringen.

Beoordelingskader
orgverzekeraars hebben een zorgplicht, dit is een open nor ., Voor de
cor.troles he ben ij: daaiom een beoordelings ader ont i keid. it

kade hebben ij gebruikt bij de beoordeling an u insparmingen dm de
wachttijden te vermin ere . Hot verduidelijkt tevens wat e NZa van u
verwacht. Het beoordelingskader is tot s and ge omen op basis an
reeds bij u bekende afspraken en aandachtspun en. Met he voldoen aan

het ader geldt overigens niet automa isch at u heeft voldaan aan de
zorgplicht. Dat is irhmers een resultaatverplichting, v/aarbij het resul aat
- tijdige zorg van goede k aii eit - telt

1 nttps:// w .nza.nl/nctuoel/rieu s/2018/01/15/ex ra-in7el.'-no ig-om-wachf.tijdfinterug-te-drihgen
2 Deze.betreffenlnzicht in ornvang eh aard van e achttijden, gevocl van urgentie er.
npqdzaak om prpbleem op te iossen, samenwerken om tot nplossingen te ko en, good
practices delen en betere informat e.o f zorgbemi eilng.
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• Blj de terug.koppeling van de concept resultaten hcbben wij ook het
ac'er aan zorgverzekeraars yoor eie d. We hebben de reacties van hen

betrokken blj bet deriniti f maken bler an Tevens hebben we hierover in
oktober een gesprek gehad met Zorg erzekeraars Nederlan (ZN)3. In
dlt overleg heeft ZN toegezegd om eind november met eeh gezamenlijk
door de achterban gedragen reactl te. ko en op het kader, wat we
zouden kunnen betrekken blj het vaststellen van het definitieve kader. In
november heeft ZN laten weten dat het helaas niet zou lukken om tijdig
een bijeenkpmst hier oor met haar achterban te drganiseren. Vervolgens
hebben we besloten, met het doel om u dit kalenderjaar ee definitieve
terugkoppeling te kunnen geven, het kader definitief te maken op basis
van e indi iduele reacties van zorgverze eraars.

Beoordeling
Door middel van interviews en het beoordclen van erkregen en/pf
openbare documenten hebben wij infor atie verzameld, die we hebben
gebrufkt om tot een oordeel te komen. Het beei dat hieruit ontstaat
he ben e aan uw voorgeiegd. U reactie hierop hebben wij
meegenomen bij bet; uiteindelijk vastgesteide def nitieve beeid over de
mate aarin u zlch inspant o de wachttijdon te verminderen. In de
bij (age. leest u terug wat wij met u reactie hebben edaan en tot welke
aanpassingen dit heeft geleid ten opzich e van het concept beeid.
Voor de sector Wij verpleging hebben we dit jaar geen bezoek bij u
afgelegd. Door iddel van hetdeleri van het efini ie e
beoor elingskader, bent u wel bekend met wat de NZa van u verwacht.

Wij rekenen erop dat u zelf na gaat in hoeverre u aan de elementen uit
het beoo delingskader voor deze sector voidoet.

Vervolg
D b oordelingskaders zijn ontwikkeid om hou ast t bieden bij de
inspanningen die we van zorgverzekeraars verv/achten. Door u hierover
te .informeren en u te ug te geven i hoe erre ,u aan deze verwac tlngen

voidoet, wordt voor u duidelijk vyaar er nog ruimte is voor verbeteringen,
Deze ruimte hebben wij in e bijlage per onderdeel van he kader
aangeven. In het tweede kwartaal van et komend.e jaar gaan wij
oetsen of u genoemde verbeteringen heeft gerealiseerd. Daarbij nemer.
ij tevens mee in hoever e u aan. de verwachtingen voidoet voor die,

sector waarvoor ij di jaar niet bij u langs zl;n geweest.

3 Wij hebben u hierover op 17 oktobe 2017 per mail (UPDATE: Stand an zaken
Integ als cohtrol.es yvachttljden) geinformeerd. Hierbfj hebben we tevens aangegeven
wat we met de indi ld ieie reacties op het toetsin skader hebben gedaan.
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ender publiceren we begin volgend jaar het samenvattend rapport van
dit onderzoek waarin we .een overzlcht geven van onze bevindlngen per
sector. Zodoende wordt zichtbaar in hoe erre zorgverzekeraars in Het.
algemeen zich inspannen om de wachttijden te verminderen4. Dit
overzicht wordt aangevuld rnet goede voorbeelden en delen wij met u,

zodat u hier an gebruik kunt maken bij het oppakken van de
verbeterpunten.

oogachtend,

Bijlagen:
Deflnltleve Indlviduele beoordellng
Deflnitlet beoordellngskader

4 In eze rapportage zullen zorgvc zekeraars niet met naam en toenaarn worrier,
g.enoemd.
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Bijlage: Individuele beoordeling ENO
Hieroiider is per setter en onderdeel van bet beoofdelihgska er weergegeven de bevindingen
van de NZa 2ijn. Het gaat hierbij om de aaridadtitspunten en good prac ices. Zoals in de brief
is .aangegeven verwachten we dat u met deze aandachtspunten aan de slag gaat.

Medisch Specialistische zotg
Inz cht in de wachtlijstproblcmatick
De zorgverzekeraar:

Handelen richting verzekerden
Schrifteiiike reactie Eno 10 eoternber 2018

Schriftelnke reactie Eno 10 eptember 2018

Bedrijfsprocessen

1

2.e fc

Agenderen
Good pr ctice:

Geestelijke gezondheidszprg
Inzlcht in de wachtlijstprobtematiek

Handelen richting verzekerden
Schrifteliike reactie EIMO 10 September 2018

andelen richtin zorgaanbi ders

Bedrijfsprocessen

Agenderen

3

Bijlage: Definitief beoordelingskader
Wijkverpleging
Inzicht in wac.htlijstprohlematlck
De zorgverzekeraar: .

- Weet welke dementieregio in zijn werkgebied een a equate wachtlijstregistratie voert voor
casemanagement dementie (CMD) en ver rijgt inzicht in de opzct van eze registratie;
- O erlegt zo nod g met de dementieregio over de voortgang van deze registratie en o er

het aantal wachtendert/ en ihitieert waar nodig aanscherping van de registratie.
Handelen richting verzekerden
De zorgv rzekeraar:

- Bemiddelt zijn verzeker en naar zorg zodra zij erditi vragen en hanteert daarbij een
dui elijke han leiding; ¦
Informeert erzekerden over de mogelijkheid an zorgbemiadeling, waaronder in ieder
geval via e website;

Meet e resaltaten van zorgbemiddeling, bijvoorbeeld door steekproefsgewjjs te toetsen of
e client daadwerkelijk in zorg is genomen.
Registreert en beheert op inzichteiij e wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanb eders
De zorgverzekeraar:

- Spreekt af me zorgaanbieders dat zij, als zij de client nlet in zorg kunnen nemen , zo
nodig zorg elders in de regio dFga iseren of de client frier oor naar de zorgverzekeraar
verwijzen;
- Sareekt met de zorgaanb eders af hoe hij bij hen controleert of clienten binnen zijn
tijdigheidsnorr e geplaatst of doorbemiddeld zijn;
- Zorgt voor een efficiente organisatie van specialistische en on-planbare zorg en belegt de
verantwoordelijkheid in de regio duidelijk;
- aa t met zorgaanbieders afspraken over een doelmatige inzet van personeel, rekening
houdend met zorg waarteverschillen.

- Streeft naar ee olledige dekking van zijn kernwerkgebied door dementienetwerken.
Controleert of palliatief terminalo huis org tijdig verleen wordt aan verzekerden.
Neemt tijdig een beslissing op ver oeken om een omzetplafond te verhogen, cie correct
zijn ingediend.
Bedrijfsproccssen
De zorgverzekeraar:

- Hef anagement van de organisatie stuurt op het be alen en inzichtelijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodie e informa ie over e toegan eiijkheid va zorg
beschikbaar;
Kent een operationele overlegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.

Individuele cases, periodieke uitkoms en en odderiinge erbeterafspra en zijn hierin
duidelij belegd.
Agenderen
De zorg erze eraar:

Werkt samen et (regton le) stakehol ers (o.a. ge eentehj in zijn kefnwerkgebied aan
de bese i aar ej en ti di hei an 'het fregiohale) zorgaanbod en een goede
afstemming tussen Wmo, jeugdwet, Wlz en Zvw;
Stimuleert een goede oorstroming: an de juiste clienten naar de wijkverpleging ia e
indicatlestelling. Hij zet zorgaanbieders bijvoorbeeld aan tot inter isie of instructie van
verpleegkundigen of toepassing an de transmurale zorebrug.
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Medisch specialistische zorg
Inzicht in wacfiiiijstproblematiek
De zorgverzekeraar: •

Heeft inziclit in de wachttijden in zijn kernwerkgebied regie s (i.e. regie met hoog
mark aandeel) en bij ijn gecontracteerde zorgaanbieders. In bet bijzonder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de wacht ijden voor de diagnosegroepen met e langste
wachttijden (marktscan NZa) oogheelkunde, neurologie, neurochirargie, reumatp ogie,
revalidatiezorg, MDL, pijnbestrijding/anesthesiclogie.
- Monitor aar ogelijk in sa enwerking met andere zv, de ont ik eling van de
achttijden in de regie's en bij gecontracteerde zorgaanbieders In het bij onder monitort
de zorgverzekeraar de achttijden voor de diagnosegroepen met de langste wachttijden
(marktscan NZa] oogheelkunde, neurologie, neurochirurgie, reumatologie, revalidatiezorg,
MDL, pijnbestrijdin /anesthesiologie.
Handelen rich ting verzekerde
De zorgverzekeraar:
Bemlddeltzijn verzekerden naar zor zodra zij eror i vragen en hanteert daa.rbij een

duidelijke handleiding;
InfOrmeert verzekerden over de mogelijkheid van zorgbemiddeling, waaronder in ieder
geval via de ebsite;
Meet de resultaten van orgbe iddelin , bijvoorbeeld door steekproefsge ijs te toetsen of
e client daad erkelijk in org is encrnen.

Registreert en beheert od inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
- Maakt concrete, afspra en met zo gaanbieders n andere stakeholders in zijn
kernwerkgebie regio's zo at. de verzekerde binnen de treeknorm de benodigde zor

ontvangt;
- onitort de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen erop aan als de voortgang.
van afspraken in het geding is;
- Neemt tijdig een beslissing op verzoeken om een omzetplafond te verhpgen, die correct
ijn ingediend.
BcdrijYsprocessen
De zorg erzekeraar: . : :

.

Het management van de organisatie stuurt op het behalen en inzichteiijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodieke informatie over de toegankelijkheid van zorg
beschikbaar;
Kent, een operationele overiegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.

Indlviduele cases, periodieke uit orrsten en onderlinge ve beterafspraken zijn hierin
duidelijk belegd.
Geestelijke gezondheidszorg

' ¦

Inzicht in wachtlijstp oblematiek
De orgverzekeraar:

Heeft inzicht in de wachttijden in zijn kernwerkgebied regio s ( .e. regio met hoog
marktaandeel) en bij zijn gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de wachttijden voor de: diagnosegroepen met de langste
wachttijden ('probleemdiagnoses'): autisme, persooniijkheidsstoornissen, trauma, en licht
erstandelijke beperking in combinatie met ggz-proble atiek;
Monitort waar mogelijk in samen erking met andere zv, de ontwikkeling van de
achttijden in de regio s en bij gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder onitort
de zorgverzekeraar in de wachttijden voorde diagno egroepen met de langste wachttijden
( probleemdiagnoses ): autisme, persooniijkheids toornissen, trauma, en licht
verstandelijke beperking in combinatie met ggz-problematiek.
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Handelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
- Bemldd'eltzljp verzekerden naar zorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handleiding;
- Informeert verzekerden o er de mogelijkheid van zorgbemiddeling. waaronder in ieder
geval via de website; . . ,
- Meet de resultaten van.zorgbemid eling, bijvoorbeeid ddr steekproefsgewijs te toetsen of
de client daadwerzelijk in zorg is genomen. .

- Registreert en beheert op inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoe en.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
- aakt concrete afspra en met zorgaan ie ers en andere stakeholders in zijn

kern erkgebied regio's zodat de verzekerde binnen de ree norm de benodigde zorg
ont angt;
- Monitort de voortgang an deze afspraken, en spreekt partijen erop a n als de voortgang

an afspraken in het geding is;
- Neemt tijdig een beslissing op verzoeken om een omzetplafond te verhogen, die correct
zijn ingediend.
Bedr jfsprocessen
De zorgverzekeraar:
- Het management van de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelij maken van

resultaten. Hier oor is periodieke infor atie over de toegankeli kheid van.zOrg
beschikbaar;
- Kent een operationele overlegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.

IndiViduele cases, periodieke uitkomsten en oh erlinge verbeterafspraken zijn hiefin
duidelijk belegd.
Agenderen
De zorg erze eraar:
- erkt samen met relevante stakeholders (o.a. gemeentenj in zijn kern wer gebied aan de

beschi baarheid en tijdigheid van het (regionale) zorgaanbod en een goede afstemming
tussen W o, JeUg wet, Wiz en Zvw;
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Onderwerp:

Integrale controles wachttijden ZVW ENO

Bijlagen:

Bijlage Toetsingskader.pdf; ENO Bijlage Individuele beoordeling.pdf;
273225-450707 ENO Brief individuele terugkoppeling integrale controles Z.._.pdf

Van: [ ]
Verzonden: donderdag 2 augustus 2018 16:31

Aan: [ ]

CC: [ ]
Onderwerp: Integrale controles wachttijden ZVW ENO
Geachte [
In mei hebben wij u een bezoek gebracht in het kader van de wachttijden in de zor . bijgaand sturen wij u onze
bevindin en. U wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven o er de individuele beoordeling en het
toetsingskader dat samen met bijge oegde brief als bijlage is meegestuurd.
Nadat wij uw reactie hebben ontvangen, zullen we deze erwerken en de beoordeling/toetsingskader definitief
maken waarna u deze krijgt toegestuurd.

Vriendelijke greet

]

' t

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht ] IMewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
[ ] | W: www.nza.nl
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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 ader hanteren wij bij de beoordeling
van uw inzet tot het verminderen van wachttijden. Het verduidelijkt tevens voor u wat de
Nederlandse Zorgautoriteit van u verwacht. Het beoordelingskader bestaat uit vijf

hoofdpunten. Omdat de sectoren verschillen, hebben wi] 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 hieruit ontstaat, leggen we ter informatie aan u

voor. Eventuele reacties wegen wij mee bij het uiteindelijk vast te stellen definitieve beeld over
de mate waarin zorgverzekeraars zich inspannen om de wachttijden te verminderen.
We realiseren ons dat de nadere Invulling an 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.

Wijkverpleging
Inzicht in de wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar;
eet 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 richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naar zorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handleiding;
Informeert verzekerden over de mogelijkheid an zorgbemiddeling, waaronder in ieder

geval via de website;
Toetst tenminste steekproefsgewijs of de client na een geslaagde zor bemiddeling

daadwerkelijk in zorg genomen is;
- Registreert en beheert op inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar;
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 samenwerking met andere zorgaanbieders om

individuate plaatsingsproblematiek te voorkomen;
Spreekt met de zorgaanbieder af hoe hij bij hem controleert of clienten tijdig geplaatst of
doorbemiddeld zijn;
Zorgt voor een efficiente organisatie van specialistische en on-planbare zorg, bijvoorbeeld
via selectieve inkoop;
Maakt met zorgaanbieders afspraken over een doelmatige inzet van personeel, rekening
houdend met zorgzwaarteverschillen.
beheert zijn contracten en de met zorgaanbieders en andere stakeholders gemaa te

afspraken actief en heeft inzicht in het moment dat zorgaanbieders hun budgetplafond
bereiken;
Stimuleert de komst van nieuwe regionale dementienetwerken, bijvoorbeeld via de
prestatie 'Ketenzorg dementie voor de opstart van de kassiersfunctie, overleg en
coord inatie;

Controleert in probleemregio s actief of palliatief terminale thuiszorg tijdig erleend wordt
aan verzekerden.

Reageert actief en tijdig op verzoeken om een omzetplafond te verhogen.
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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 overlegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke uit omsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duidelijk belegd.
Agenderen
De zorgverzekeraar:
- Overlegt met zorgaanbieders en gemeenten over de taakafbakening en bekostiging Wmo Zvw, bijvoorbeeld over de maaltijdservice, het casemanagement dementia, het

keukentafelgesprek en de bekostiging van dagbesteding en van respijtzorg;
Stimuleert een goede doorstroming van de juiste clienten naar de wijkverpleging via de
indicatiestelling, bijvoorbeeld via inter isie of instructie van verpieegkundigen of via de
transmurale zorgbrug;

Denkt en werkt actief mee aan knelpunten die zijn taken raken maar zijn mogelijkheden te
buiten gaan, zoals de arbeidsmarktproblematiek.

Agendeert knelpunten bij de juiste instanties/overleggremia, in die situaties waar zijn
eigen verantwoordelijkheid eindigt.
Medisch Specialistische zorg
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Inzicht in de wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:

Heeft nzicht 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 regie s en bij gecontracteerde
zorgaanbieders;
In het bijzonder heeft de zorgverzekeraar inzicht in en monitort de wachttijden voor de
diagnosegroepen et de langste wachttijden (marktscan NZa) oogheelkunde, neurologic,
neurochirurgie, reumatologie, revalidatiezorg, MDL, pijnbestrijding/anesthesiologie.
Handelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naar zorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duideiijke handleiding;
Informeert verzekerden over de mogelijkheid van zorgbemiddeling, waaronder in ieder

geval via de website;
Toetst tenminste steekproefsgewijs 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 (S ART) met zorgaanbieders en andere
stakeholders over'dure' patientengroepen en diagnosegroepen waar wachttijden het

langste zijn;
- Monitort de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen crop aan als de voortgang
van afspraken in het geding is;
- Reageert actief en tijdig op verzoeken om een omzetplafond te verhogen;
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Beheert zijn contracten en de met zorgaanbieders en andere stakeholders gemaakte
afspraken actief en heeft inzicht in het moment dat zorgaanbieders bun budgetplafond
bereiken.
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 overlegstructuur tussen tenminste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duidelijk belegd.
Agenderen
De zorgverzekeraar:

Denkt en werkt actief ee aan knelpunten die zijn taken raken maar zijn mogelijkheden te
buiten gaan, zoals de arbeidsmarktprob|ematiek;

Agendeert knelpunten bij de juiste instanties/o erleggremia, in die situaties waar zijn eigen
erantwoordelijkheid eindigt.
Geestelijke gezondheidszorg
Inzicht in de wachtlijstprobiematiek
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 regie s en bij gecontracteerde
zorgaanbieders;
Heeft in het bijzonder inzicht in de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste
wachttijden ('probleemdiagnoses'): autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht
verstandelijke beperking in combinatie met ggz-problematiek.
Handelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naar zorg zodra zij er om vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handleiding;
Informeert verzekerden over de mogelijkheid van zorgbemiddeling, waaronder in ieder

geval via de website;
Toetst tenminste steekproefsgewijs 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 en andere stakeholders in regie's
met wachttijden om de wachttijden terug te brengen binnen de Treeknormen;

Maakt 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 stakeholders over 'dure'
patientengroepen en diagnosegroepen waar wachttijden het langste zijn;
Monitort de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen erop aan als de voortgang

van afspraken in het geding is;
Reageert actief en tijdig op verzoeken om een omzetplafond te verhogen;
aakt met zorgaanbieders en andere stakeholders concrete afspraken (S ART) ter

implementatie van de landelijke afspraken;
Beheert zijn contracten en de met zorgaanbieders en andere stakeholders gemaakte
afspraken actief en heeft inzicht in het moment dat zorgaanbieders hun budgetplafond
bereiken.
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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;
Ken een operationele overlegstructuur tussen ten inste zorginkoop en zorgbemiddeling.
Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin

duidelijk belegd.
Agenderen
De zorgverzekeraar:
Werkt samen in (regionale) overleggremia en anderszins met relevante stakeholders (o.a.

gemeenten) over de beschikbaarheid en tijdigheid van het (regionale) zorgaanbod en een
goede afstemming tussen Wmo, Jeugdwe , Wl en Zvw;

Denkt en werkt actief mee aan knelpunten die zijn taken raken maar zijn mogelijkheden te
buiten gaan, zoals de arbeidsmarktproblematiek;
Agendeert knelpunten bij de juiste instanties/overleggremia, in die situaties waar zijn
eigen verantwoordelijkheid eindigt.

4

201 - f

Bijlage: Individiiele beoordeling ENO
Hieronder is per sector en onderdeel an het beoordelingskader weergegeven wat onze
be indingen zijn. We hebben ons hierin beperkt tot de aandachtspunten en good practices.

Medisch Specialistische zorg
Inzicht in de wachtlijstproblematiek

Handelen rich ting verzekerden

Agenderen

Geestelijke gezondheidszorg
Inzicht in de wachtlijstproblematiek

Handelen richting verzek rden
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Handelen richting zorgaanbieders

Bedrijfsprocessen

Agenderen
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Terugkoppeling integrale controles ZVW

2 augustus 2018

Geachte
Op 17 mei 2018 mei hebben wij u een bezoek gebracht in het kader van
de wachttijden in de zorg. H erbij sturen wij u onze bevindingen.
Graag ont angen wij van u hierop een reactie.

Wachttijden
Wij verwachten van zorgverzekeraars dat zij een actieve houding
aannemen om de wachttijden in de zorg terug te dringen. Begin 2018

heeft de e eriandse Zorgautoriteit (NZa) in een tussenrapportage1
hiervoor de randvoorwaarden2 gesche st. De focus in deze rapportage
ligt onder andere op de medisch specialistische zorg, de wijkverpleging
en de geestelijke gezondheidszorg. 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, voortgan en resultaten van de verbeteracties uit uw

verbeterplannen om de wachttijden in de geestelijke gezondheidszorg
terug te dringen.

Daarnaast hebben wij aandacht besteed aan wachttijden bij de medisch
specialistische zorg. Het doei was om meer inzicht te krijgen in welke
knelpunten ten aanzien van wachttijden in deze sector er zijn en welke
acties u onderneemt om te voldoen aan uw zorgplicht.

1 https://w .nza.nl/actueel/nieu s/2018/01/15/extra-inzet-nodlg-om-wachttljdenterug-te-dringen

2 Deze betreffen Inzicht in omvang en aard van de wachttijden, geyoel an urgentie en
noodzaak om probleem op te lessen, samenwer en om tot oplossingen te komen, good
practices delen en betere informatie over zorgbemiddeling.
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Toetsingskader
Zorgverzekeraars 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 om de wachttijden
te verminderen. Het verduideli kt tevens voor u wat de NZa van u
verwach . Het toetsingskader is tot stand gekomen op basis van reeds
bekende afspraken en aandachtspunten. Voor de geestelijke
gezondheidszorg 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 over de 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 toetsingskade in de bijlage 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
gebruikt om het toetsingskader te vullen. Het beeld dat hieruit ontstaat
leggen we aan u voor. Eventuele reaches wegen wij mee bij het

uiteindelijk vast te stellen definitieve beeld over de mate waarin
zorgverzekeraars zich inspannen o de wachttijden te verminderen.

Zoals aangegeven hebben wij voor de beoordeling het toetsingskader
gebruikt. Dit kader is nog in ontwikkeling en u wordt 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, Daa mee zullen we rekening houden in het vervolg traject.

Vervolg
U wordt in de gelegenheid gesteld om uw zienswijze te geven over de
individuele beoordeling en het toetsingskader. Daarnaast zijn wij
nagegaan of er voorbeelden van good practices aanwezig zijn. Bij END
hebben wij een aantal good practices onderkend. Deze leggen wij ook
aan u voor ten behoeve van een feitelijke toetsing.

Graag ontvangen wij uiterlijk 31 augt/stus 2028 uw reactie op de
individuele beoordeling en het toetsingskader. Dit kunt u doen door per

onderdeel van de individuele beoordeling en het toetsingskader uw
eventuele opmerkingen weerte geven en deze per email te sturen naar
tneven@nza.nl.

Nadat wij uw reactie hebben ontvangen, zullen we deze verwerken en de
beoordeling definitief maken 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/BR-025).
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Wij hebben ook onderzoek gedaan bij andere zorgverzekeraars. Nadat
wij van iedereen de reacties hebben verwerkt zullen we te ens een
samenvattend overzicht maken. Zodoende wordt zichtbaar in hoeverre
zorgverzekeraars invulling geven aan het toetsingskader. Dit overzicht
zal worden aangevuld met goede voorbeelden en zullen wij met u delen
Voor vragen kunt u contact opnemen met de heer(

Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

Bijlagen

Individuele beoordeling
Toetsingska er

273225/450707
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Algemene reactie Eno op de Integrale Controle Wachttijden van de NZa
Algemene reactie op de individuele beoordeling
Eno heeft bij eerdere uitvragen van e Nza over de wachtlijstproblematiek en bet handelen va de
verzekeraar, een plan an aanpak aangele erd bij de Nza. [

J
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E-mail bericht

Page 1 of 1

Van:(
Ontvangen: 21-2-2018 16:44

Aan:|

CC:(
Onderwerp: zaaknummer 273225

Geachte eer BHB
In uw mail van 2 februari vraagt u om nadere informatie random wachttijden in de GGZ. U heeft aangegeven op een
drietal punten graag nader te worden gei'nformeerd. U indt deze punten in bijgaand document, met de toelichting op de
huidige stand van zaken binnen Eno en binnen de regio.
Mocht u naar aanleiding an deze antwoorden nog vragen heb en, of graag nadere informatie willen ontvangen, dan boor
ik dat anzelfsprekend graa .
Met t/riendeiy e groet,

image001.jpg

Munsterstraat 7

7418 EV De enter
Postbus 166
7400 AD Deventer

I www.eno.nl

Salland Zorgverzekeringen, ZorgDireot en HollandZorg zljn onderdeel van Eno Zor vsrzekeraar.

De informatie in dit e-mailbericht, inclusief eventuate meegezonden bestanden, is uitsluitend bestemd oor de
geadrasseerde(n). Als u dit ericht per ongeluk heeft ontvangen, verzoeken wij u het te vernietigen en ons te
informeren. Openbaarma ing aan derden, in welke vorm dan ook, is aileen toegestaan na onze toestemml g. Wij
aarvaarden een aansprakelijlchei voor e juiste en volledige overbren ing van de inhoud an dit e-mailbericht
en de tij lge ont angst daar an.

http://mia.nza.nl/Toeziclitsonderzoek%20Algemeen%20beiicliten%20proces/280132/... 28-02-2019
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