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wachttijden GGZ

Plan van aanpak

Zorgplicht GGZ Zorg en Zekerheid
Versie 2, Leiden, 11 mei 2017

Plan van aanpak Zorgplicht GGZ Zorg en Zekerheid

Inleiding

1. Inzicht in wac ttijden
Waaruit blijkt dat wij structureel inzicht hebben in wachttijden?

Hoe bemiddelen wij onze verzekerden?

2otf -1
Plan van aanpak Zorgplicht GGZ Zorg en Zekerheid

Hoe is het beeld in onze kernregio s?

Hoe stellen wij verwijzers op de hoogte?

2. De oorzaken als deze wachttijden de norm overschrij en
Inzicht in de oorzaken

Wat zijn de onderzoeksmethoden

3

Plan van aanpak Zor plicht GGZ Zorg en Zekerheid

label 1, analyse ge evens afdeling zorgbemiddeling

4

fotf-l
Plan van aanpak Zorgplicht GGZ Zorg en Zekerheid

3. De concrete acties die u on erneemt als deze wachttijden de Treeknorm
overschrijden

label 2, acties in geval van lange wachttijden

Reden o erschrijding wachttijd Actie

5

Plan van aanpak Zorgplicht GGZ Zorg en Zekerheid

4. Termijn waarbi nen u bet plan implementeert.

Plan van aanpak Zorgplicht GGZ Zorg en Zekerheid

Bijlage 1, Overzicht wachttijden Top4 aanbieders Zor en Zekerheid

label 3, overzicht wachttijden Top4 zorgaanbleders Zorg en Ze erhei

4
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Plan van aanpak Zorgplicht GGZ Zorg en Zekerheid

Gemiddelde achttijd overall Top2 Zorgaanbieders
label 4, wachttijd website versus wachttijd UPM
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Onderwerp:

FW: wachttijden GGZ

Van: [ ] Namens [ ]
Verzonden: dinsdag 4 juli 2017 12:20

Aan:[ ]
Onderwerp: RE: wachttijden GGZ
Geachte mevrouw [ ],

Ik heb intern contact gehad met mijn collega s bij de Divisie Zorg.
U kunt contact opnemen met [ ]. Hij zal samen met [ ] bij de afspraak aanwezig kunnen zijn.

Zijn gegevens zijn:

[
]
Ze erheid
aorgvairzefefaar
Zorg en Zekerheid

Postbus 400
2300 AK Leiden
www.zoraenzekerheid.nl

Yvette.van.Steen@zorQenzekerheid.nl

Van: [ ]
Verzonden: maandag 3 juli 2017 14:28

Aan:[ ][ ]
Onderwerp: wachttijden GGZ

Geachte mevrouw [ ],
Wij hebben elkaarvanmiddag teiefonisch gesproken.

Ik heb u kort de bevin ingen van de NZa bij het (aangevulde) plan van aanpak van Zorg & Zekerheid over de
wachttijden GGZteruggekoppeld en aangegeven welkvervolg wij voor ons zien.
Hierbij stuur ik hierover ook een mail. Hiermee kunt desgewenst intern betrokkenen informeren.
In de GGZ, en met name e gespecialiseerde GGZ, is al enige tijd sprake van hoge wachttijden, zelfs boven de
gestelde Treeknormen.
Dit betekent dat k etsbare patienten te lang op de zorg moeten achten die zij nodig hebben.
De NZa vindt ditzorgwekkend en onacceptabel.
De problematiek van de wachttijden in de GGZ kent verschillende oorzaken en verschillende partijen die eraan
moeten werken om de wachttijden te laten dalen.

1

Zorg erzekeraars zijn in het kader van hun zorgplicht verantwoordelijk voor tijdige zorg voor hun verze erden. 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 gevraagd om plannen van aanpak op dit vlak op
te stellen en aan de NZa te sturen.
Vervolgens zijn in april en mei van dit jaar de plannen aangevuld naar aanleiding van de bevindingen van de NZa bij
de plannen van aanpak.
Wij bedanken u voor het plan van aanpak en de in mei van dit jaar gestuurde aanvulling hierop. Het geeft inzicht in
uw perspectief op de problematiek en de maatregelen die u treft.

]
Uit de recent uitgebrachte marktscan GGZ van de NZa blijkt bovendien dat de wachttijden 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
onderwerp en de signalen die de NZa ontvangt, geven ons aanleiding om met alle verzekeraars individueel in
gesprek te gaan.
Wij hopen dat u het gevoel van urgentie met ons deelt en dat u de schouders eronder zet om op korte termijn

gezamenlijk de wachttijden in de GGZ omlaag te krijgen.
Ons secretariaat zal contact opnemen om een afspraak te plannen om over dit onderwerp door te praten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben gei'nformeerd,
Met vriendelijke groet,

[

]

Wederia dise
Zor utprileSt

c
[

]

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T; (0 0) 296 81 11 | E: infotanza.nl | W: www.nza.nl

Dit bericht ban informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aa u is toegezonde , wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en bet
bericht te verwijdere . E-mailberichten v n de Nederl ndse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn erbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
******** *****************Disclaimer*******************************

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Ms u dit bericht
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren
en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of

2

Dft-Z,
gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te erspreiden.

3

2o 1 3
FW: Terugkoppeling traject plannen van aanpak zorgverzekeraars wachttijden ggz
273225-407931 Zorg en Zekerheid - terugkoppeling pva zorgverz. wachttijden

Onderwerp:

Bijlagen:

ggz.pdf

Van: [ ] Namens [ ]
Verzonden: vrijdag 22 december 2017 12:03
Aan: [
];[
Onderwerp: Terugkoppeling traject plannen van aanpa zorgverzekeraars wachttijden ggz

Geachte heer[
Enige tijd geleden hadden wij contact met u over de wachttijden in de ggz en het plan van aanpak dat uw organisatie
heeft opgesteld om deze wachttijden vanuit het perspectief van de zorgplichtte 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,

edertandse
Zargautorifeit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 [ ]| E: [ ]| W: www.nza.nl

Zorgvcrzekeraar Zorg en Zekerheid U.A.
Raad van ficstuur

Postb Js 400
2300 AK LEIDEN'

Newtdrilaan 1-41

3584 3X Utrecht
Postbus 301
3502 GA Utrecht
r 030' 236 81 11
F 030 296 82 96
Eirifb@h2a.hl'
1 w w .nza.ril

Kenmerk.

273225/407931
Ohdesrwerp

Datum

Ta'rffg oppeling traject planhen van aaripakzorgVefzekeraarsiwaehttijden.ggz

Sl dccombar 2017

Geachte
In de afgelspen joe-iq e iBefeft,dei Nederlands d' Zp g uforiteit Za) met
alle zorgvet ze 'eraarS'.in fvi deel gesprdken over de wachttijdeh in do

geestelijke gezondheidszor (ggz). Aanieidirig hter oor waren de
oplopende wachttij en'Irr de ggz en e plannen an aanpa van
zorg erze eraars o de wac ffijde'n in: de ggz te laten afnemen, Lange
wachttijderi oor patienteh k tjften eeri versfechtering van d'a.gezon heid
betekenen. e moeten dan 00k alles op alles zetter.dm de: wach tijderi
in de.ggz om.'aag te brengen,
In deze brief koppoien wa aan li terug waar we staan in dit specifie e
trajoct, Wat we ccncluderen tiltde erschFitende g'esprd en over de
larinen van a'an ak en fide yve het vertml voor oils zien. In e bijlage

bij eze brief licbten e briZelbe indfflgeri fla er toe. Deze
terugkoppeiing hebben we mondeling gegeven :n de .Commissie Toezicht
van 7 december ji.

Het opiossefi an de wachttijdprob'lematie is een gedeel e
Verant dordelijk-b'eid v n o.nder meer'zorgverzekeraars.en.
zofgaanbieders. Daafvoor is een grote-aTnbttle: nd'dig*.-Wij:Verwachteri dat
partijen concrete tnitiatieven-nemen en de samenwerking opzoe en om

de belangrij ste knelpcnten aan te pakken die bij: specifieke dccigroepen
s elen. iEen gedeelde aan ak r ioet ervoor zofgen dat bur ers in
Nederland .fi dig de ggz-zorg kfijgen die zij riodig hebben. oals-.u dat als

vdldpartijen gezamerilij 00k heef a gesproken. met domiriistcr van
Vol sg zcn held, Vfelzijr. en Sport (VWS)11.

htt.ps;// ,ww.Tiiksoverheld ni dacumenten/kamerstuklcen/2017707'/13/l<ametibrlefo sr.-afs rakenlwach tHtfert-aoz

Nederlandse Zorgautoritei

Informatieverzoeken en planner van aanpak

Kenmerk

Op 25 mei 2016 heeftde NZa aan el<e zcrgveizekeraar via een

2732-25/407931

Informatieverzoek cm een plan van aanpak ge raagd dat ingaat op de
yraag hoe u''uw zcrgplicht jegens pw verzekerden Ir.vuit in de vorm van
tijdigeggz zo.rg. We vroegen: u op vier ond'erdelen-om info.rmati'e::;
.stru.c ureel inzicht in de wachttij en,) inzicht in de' oorzaken van1
averschrijdin en van de-tree norm,; een plan v n aanpak met concr te
acties die wcrden geno nen; de tercnij.n waarbinnen hetpjan wordt
gei'mpiementeerd. De dooru en de and ere zorgverzeke aars,
aangeieverdeMormatie hebben wjj beoo deeld. Naar aanleiding van
deze: informatie rezen er vragen oij one. Deze ragen hebben geleid tat
een tweede informeteverzoe op 19 december 2P16. In reactie hierop
hebben u en e andere'zorgverzekeraars voor 3,Q april 2017 een

aanvulling op hetplan an aanpakgestuurd.
We hebben de aa gevuice plan er, an aanpak beaordeeld en in de
Commissie Toezicht van-29,j,UBi: 20.17 ee algemene terug kbppetin
gegeven. Op basis.van de lannen van aanpa condadere. we datalle
zorgve.rzekeca.ars he ben voidaan aan e intormatieverzoeken van de
NZa van- respectieveli]k25 mei en 19 dece ber 201:6. -De plannen an
aanpak gaan in op de bovengenoemde puntenVanaf juni. 17 heiphe-n we; met alle zongverzekeraars individueel' contact
gehad o er leders plan an aanpak en d gezamenrrj e,opdraeht om; de
wach tijden in. .de.ggz,te verlagen; ee.rst elefonlsch, v'ervolgens per email
en tot slot met een spre . Zoals ree s; aangeg en hebben we in de
Commissie To.ezieht an 7 december ji. een temg.kqpp.eltng gegev n an
g'nzeb.evin ingen over di tra ect.

Waar staan we nu?

Uit d gesprekken blljkt dat er een; breed gevoel an urgentie onder
zorgverzekeraars leeft over e .iange w chtti en in de: ggz,. We heb en
kennis kiinnen nemen, van verschille de voorheelden: vanico crete aetfes
die sc miss zorgyerzekeraars r.e en om d wachttij en teru 'te
dringen. T gellj ertij maken, we ons zorgen.(

De NZa vind.t e belangrij dat zorgverzeke aars proac ief han elen en.
niet pas in actie ko enals een verze erde contact opneemt.- Bij vael
patien en is zo.pg e id ling. een pnbekcrd feno e.en of zc zijn niet in
staat. contact op te. nemen met de zorgverzek raar. Zorgverze eraars
i nen. zich daaro niet alleen reac i.ef op te stellen aar Qo: proactief'
de wachtLi stenaan 'te pakken. Dater mog'ell khedenzi m, bllj t uit de
verschiliende in e'bij.lagre genoe de concrete acties . e roepen aile
zorgverzekeraars op om extra stappen e zetten en initiafieven te nemen
om de wachttij en In de ggz-bin.ne.nde Treeknorroen-te . rijgen.

Paglna
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Het trajeet van de N2& eh ci ezohgv.erzekeraars'met d.e:pl'antleH van
aan ak heeft opgeleverd dat zdrgveraekeraars eeri :]nventarisa'tie:.van de

prablematiek hcbben gemaa'kt en bewusi radenken over hun
ve'rantWOGTdelijk't eid. en de rol die zr in de'ze prcbiematiek moete

K nmerk.
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nemen. In de bljlage lichten ij het roces en de uit omsten van de
gespre ken nadertoe, We gaan na een vnlgende rase in. E'en fase van
het ver er operatidnalisere van a ies en het behalen van resuitaten.
Het gaat erom dat dc zorgverze:<eraara!les doet v.al in zijn mogelijl hcjd

ligt om e wach'tti den ofnlaag te nj ,ep. .1V\?ij hoyden contact met- d V SigP
zBrgvecze e raa/d o er de voortgan en: Ihtensi eren waar nodigftt PlSn *
van aanpak is daar bQ ni.et een bi dend aderdatuw handelen beperkt;'

het gaat erom dat u sites bet wat In uwiniogelijkhei IT tp' de
wachttijden omlaag t krijgen. Onze verdere roT past ook bij de
fnoni orlhgstaa die wij hebben bij: e eerdSr gdnoe de afspra e" van

e minister van VWS met he eld onr de wachtti den ih o pgz te
veriagen. e zul en aan de . inister van VWS rapporteren Poe het et
eim iementatie van dezeafspra ett staat. Ook in at kad'er bl ven we
graag met u I gesprek over de aet es die u onderneemt om de
wach tijden terug e dringen en de resuitaten hiervan.
Resumerend

Uwpiannen van aanpak hebben een functie an be us wording en
st'rhcilerihg. Het is ti d voot ver ere actie en resuitaten. Pe oo is hoog
de amfiitfe, ost at venzeer zijn. Dat blijfct oo uit de name s. u en
an ere veld arti en onderte end'e afspraken met de'minister van WS
om ce wachttijden in d ggzte eriagen. e roepen u a IS
zorgverze eraar op o u aximaai in te spannen om de be angr jkste

nelpunten (zoals bl voorbeeld de wach.tt'jden bij' e patie tgroeper.
aut s e eh persooniijk eidsstoornissenj aan te ipakke . en de
oelsteliingen van e gemaakte afspra en te halen. Sa en moeten we

ervoorzorgen dat bu gers W Nederland tijdig de ggz-zorg; kri gen; dtezlj
no ig hebben, Het cptossen van waGhttijdproblem tie i een gedeetde
erant dordeiijkhdid van zorgverzekbraars eh zorgaanbieders, en hoe ei
so mige ocrzaken van wachttijden ni'et.uitsluitend binnen u
i vlOedssf er fi' en'ei zeker e inzet van zor aanbieders noodza elijk

fSj.tehefc betangrijk.daE u ei en mogeiijkheden nietenderschat.erzekeraars' dienen liun sturirLgsmogeiijkheden die zj onder meer via
de zbrginfcoop n contrac ering hebben., aximaal te benutteri dm de.

achttijden to er inderen. Hot kan daarbij gaan om hetsturen op
doelmatigheld, masr bijvoorbeeld oo door tiet aangaa van meerjarencontracten, Wij ver achten an u ls zor verzekeraars. een. pro-ac ieve
aanpak zodaf u voidoet aan de zorgpiicht ie u Voor u - verzeker en
heef . De in de bijiage genoemde voorb el en- ienen ter inspiratie.oorgaande iaat onveriet dat 'het trajeet et de olahnen van aanpa van
zorgverzekeraars een. eeel van den groter gehee. is en-er an er ;
tra ecten lopen wear zorgaanbiede s een hoo'd-o! in spelen.

Uiteindelijk telt voor ejNZa; betresultaat iin termen. van afna e van, de
achttijden in de : gz. Daar zulien onze verveIgstappen op ericht zij ;
Waar de NZa een bijdra e kan leveren om uv/ in tiatieven.te faciliteren of
e ohderSteunen-, .horeri', :ij:dit graag. De toeg nkelijRhei vah' .fegg'z
biijtt een continue aandachtspurit. Invoorkomende gevailen-,
bij oo beeld anneer een: patient erstoken. blijft van d'e ben.odigde zorg,
k-an de a' optredeh ais e zorgpll'cht in het gedin'g is;

Nederlandse Zorgautoriteit

Mpcht vragen hebben. naar aanlei'ding van deze brief,; dan kunt
contact opnamen met mevroyDe conrac gegeyens staan, in
het briefhoctd.

Kenmer
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Met fiendelijke groet,
Nederlancs.e Z.o.rg a utori eit,

Nederlandse Zorgairtoriteit

Kenmerk
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Toelichting bevindingen uit de gesprekken over de
plannen van aanpak zorgverzeP eraars: wachttiiden ggz
Iredeze rappoftage lichten wij onze bevihdingen uit de plannen van
aanpak efi eigesprekkefi KieMv'er toe. W;f sthetsep kort de aanl'ei fng,
ervdi ehs S6aan vte.Stil:;b.q; etwachfngefi'dver;2orivefzieReraar's in dit
vraagstu . Vervoigens lichten \ve toe wat zorgverzekeraars aan even te
dcen om de wachttijden te venagen: en wat zorgverzekeraars aangeven
.als- e varen beremm.erjng: in: d:e aan a an wachttijden. Daarbij gever.

we aan wat ph &ddrcieelt&lj bei e therna s is. ,Deze bfjlag'e hoorti blj dn2e
brtef 'eHi'gk 6lJpig:tlS]as!St, (IPpnertvaft3ani'p'al<.'zor§.v;feiize ke'faafef
vacht ijden ggz .

Aanleiding
De problematiek vande wachttljden in de g z kent ve schi lende
oorzaken en erschfllende arfi en die eraan':('moeten): Werken'opr e
wafihttijden te laten dalen. Zorg erzekeraars zi nVeen van daze partijen.

U berifeln het kadervan de z ofg Hcht verahtwdor elg voor tf/dii e zorg
• Qorwverzeker eni D a'r g at dit trafpet over. De: NZai heeft de
zor verzek raars'gevraagd cm plannen vawaanpak.aanteJeveren
gericht cp .tret Ve.rmtndereTi varl e wachttijc'en in e ggz, Oftew ksb '

elke rnanfer borgt u at; e zofg beSehikbaaf is? V/elkei aeties
ori ernee t'u richting zorgaanbieddrS :rnet lance wachttijden?: Hn Wat
doetu voor verze erdeh die lang rhoeten wachten?

Handreiking: inzicht hebben en adequaat handelen
.Als fret gaat om de- wachtti de.n in e ggz, dan..is.fie£ beiangr i at u
iiizicfit heeft in ee problerriatie en a equaat handelt. De micdelen eft
mogeii kh den mo en ve scht en tussen zgn. 'g ote' en 'kleme'

zor erz keraars, de; Fnzetzbu gelij maeten zi :; dike: verzeker e iete
lan oet wachten op de benod g e ggz-zorg is erlmmerseen te veal.

Wij lichten it hieron er toe. Zie hetalSeen hand eiking'waa'rrnee u
erder kunt gaan.

Paginal
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Tot Slot;
WLj concljdcren op dit moment dat er onder zorgy erzekeraar een breed
besefjs yan urg.entie over de wachttjjden in'de ggz. Er lopen
verschillende initiatieven en acties vaak in samanwerkingn .et
zorgaanbieders en/of andere Fefeyante.'PartQ en, Maar wezrjn er ng.g njst.
We roepen- u 'Q p u maxirnaal in te spannem om de beiangrij ste
knelpunten aan e pak en en de doelstellingen van de'afspra en van de
minister me bretveld-te haten. U mffet w eigen ogelij heden :niet

ondersdtiatten D] ge|dt odk'voor zorgaanbieders. Ho elijkdaat u zich
inspireren .door de vcorbselden genoemd in. eze;brief; Samen moeten
we er o.or zpr e.n dat burgers in Nederlan i tij,dig .cfe ggz-zorg kr.rj; .e . d.ie
zij nodig bebben.,. D.aar waar de NZa ee.nbFjd.ra e kan leyeren o.m gw
initiatieven e fapiliteren o.f te.oTidensteunen,'hQ.Ken wij; it graag.
Uiteindejijk telt yo.cr de NZa bet resultaat in termen.van. afnameyart .de

wach tijden In eggiz. Dparzullen pnze yeryolgstappen op gericht .zii.ns

Onderwerp:

FW: wachttijden GGZ

Van:[ ]
Verzonden: maandag 3 juli 2017 14:28

Aan: [ ]; [ ]
Onderwerp: wachttijden GGZ

Geachte mevrouw [ ],
Wij hebben elkaarvanmiddag telefonisch gesproken.
Ik heb u kort de bevindingen van de NZa bij het (aangevulde) plan van aanpak van Zorg & Zekerheid over de
wachttijden GGZ teruggekoppeld en aangegeven welk vervolg wij voor ons zien.
Hierbij stuur ik hierover ook een mail. Hiermee kunt desgewenst intern betrokkenen informeren.
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 wachttijden te laten dalen.
Zorgverzekeraars zijn in het kader van hun zorgplicht verantwoordelijk voor tijdige 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 gevraagd om plannen van aanpak op dit vlak op
te stellen en aan de NZa te sturen.
Vervolgens zijn in april en mei van dit jaar de plannen aangevuld naar aanleiding van de bevindingen van de NZa bij
de plannen van aanpak.
Wij bedanken u voor het plan van aanpak en de in mei van dit jaar gestuurde aanvulling hierop. Het geeft inzicht in
uw perspectief op de problematiek en de maatregelen ie u treft.

]
Uit de recent uitgebrachte marktscan GGZ van de NZa blijkt bovendien dat de wachttijden 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
onderwerp en de signalen die de NZa ontvangt, geven ons aanlei ing om met alle verzekeraars individueel in
gesprekte gaan.
Wij hopen dat u het gevoel van urgentie met ons deelt en dat u de schouders eronder zet om op korte termijn

gezamenlijk de wachttijden in de GGZ omlaag te krijgen.
Ons secretariaat zal contact opnemen om een afspraak te plannen om over dit onderwerp door te praten.
Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd,
Met vriendelijke groet,
i

]

Nederlandse

Zorgautoriteit

[
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Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
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Intern verslag

Nederlan se Zorgautoriteit

Datum: 25 September 2017
Tijd: 13.00 - 14.00
Locatie: Zorg en Zekerheid, Leiden
Aanwezig

Z&Z: [ ], [ ]
NZa: [ ], [ ], [ ]
Afwezig

Notulist

[

]

Kenmerk

2ol?

Van:

dinsdag 1 mei 2018 11:31

Verzonden:

Aan:

CC:
Integrale aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoek Zorg en Zekerheid

Onder e p:

Geachte heer
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 randvoorwaarden geschetst voor het terugdringen van de wachttijden in deze sectoren. Ook hebben
wij aangegeven welke acties wij dit jaar zullen ondernemen, waaronder 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 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
wachttijden in de g z terug te dringen.
Wij willen dit bezoek combineren met een bezoek voor de msz en wijkverpleging. Dit om een zo goed mogelijk beeld
te kunnen vormen van de invulling van de zorgplicht.
Het bezoek houdt in dat er een team van toezichthouders op woensdag 16 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.

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

Nederlandse

I f utOTlIeit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 1 E: infoOnza.nl | W: www.nza.nl
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Van:

Verzonden:
Aan:

donderdag 3 mei 2018 15:11*

CC:

1IM . wj"

II II '-S f
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UPDATE: Integrale aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoekZorg en Zekerheid
Zorg en Zekerheid top 3.docx; Factsheet controleZvw

Onderwerp:

Bijlagen:

Wijkverpleging).doc

Geachte mevrouw4
Hierbij bevestig ik, zoals eerder vandaagtelefonisch aange ondigd, de controle die de Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) op 16 mei bij Zorg en Zekerheid zal uitvoeren.
Wij zouden op deze dag graag om 9.30 uur een startgesprek voeren te Leiden om de controle nader toe te lichten
en het verloop van de dag door te nemen. Graag vernemen wij nog an u wie namens Zorg en Zekerheid bij dit
gesprek aanwezig zullen zijn.
Uiteindelijk hebben wij ailemaal 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 voorzorgt. Wij widen inzicht krijgen in de daadwerkelijke
acties die zorgverzekeraars ondernemen om problemen in de sectoren op te lessen die bijdragen aan de
vermindering an de wachttijdproblematiek.
Informatie uitvraag
• Wij vragen u allereerst om een interne procesbeschrijving/werkinstructie voor zorgbemiddeling. Wij verzoeken
u vriendeliik deze voor 14 mei per e-mail aan mii 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 i f
geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische zorg en wijkverpleging. Deze dient bij de start van de
controle aan ons overhandigd te worden.
• Tenslotte vindt u bijgevoegd een lijst met ggz-instelling met wachttijden 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, seperate schriftelijke afspraken, en dergelijke. Wij
verzoeken u deze informatie bij de start van de controle aan ons te overhandigen.
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 mogelijkvoorte bereiden op ons bezoek, vindt u bijgevoegd een factsheet
waarin wij de controle nogmaals toelichten.
U kunt voor vragen contact opnemen metmevr. Hanan El Haroui, via ditemailadres en/of telefoonnummer
tf. Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet.

ederlandse
Zorgautoriteit
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Onderwerp: Integrate aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoekZorg en Zekerheid
Geachte heer<
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 randvoorwaarden geschetst voor het terugdringen van de wachttijden in deze sectoren. Ook hebben
wij aangegeven welke acties wij dit jaar zull n ondernemen, waaronder een controle bij d j ierzekeraar.
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 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
wachttijden in de ggz terug te dringen.
Wij willen dit bezoek combineren met een bezoek voor de msz en wijkverpleging. Dit om een zo goed mogelijk beeld
te kunnen vormen van de invulling van de zorgplicht.
Het bezoek houdt in dat er een team van toezichthouders op woensdag 16 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.
Mocht u naar aanleiding van deze mail nog vragen hebben, dan hoor ik dat graag.
Met vriendelijke groet,

r

j/f Nederiandse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: w w.nza.nl
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Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid - Top 3 aanbieders met langste wachttijd in de kernregio

Peildatum 26 februari t/m 9 maart 2018
Marktaandeel verzekeraar per provincie

Verzekeraar

Zorq&Zekerheid

Drenthe
0,32%

Flevoland
1,09%

Friesland
0,31%

Gelderland
0,30%

Groningen

0,52%

Limburg
0,12%

Noord-

Noord-

Brabant
0,22%

Holland
3,94%

Overiissel
0,28%

Utrecht
1,49%

Zeeland
0,38%

ZuidHolland

7 19

Top 3 grootste aanbieders uitgesplitst naar locaties met langste wachttijd provincie Zuid Holland
Aanbieder 1:
Circuit

Aanbieder

Locatie

Type zorg

GGZ

Leiden

Verstandelijke Volwassenen
beperkinq

Rivierduinen
Gouda

Verstandelijke Volwassenen
beperkinq

SGGZ
SGGZ
SGGZ

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen

Alphen aan
den Rijn
Leiden

SGGZ

Volwassenen

BGGZ

Volwassenen

Leidschendam

SGGZ

Volwassenen

SGGZ
Leidschendam SGGZ
Leidschendam SGGZ

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen

Zoetermeer
Leiden

Gouda
Gouda

Leidschendam

SGGZ

Hoofddiagnosegroep
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Geen onderscheid naar
hoofddia noseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Angststoornissen
Depressieve stoornissen
Bipolair en overige
stemminqsstoornissen

Aa n m el d wa c htt i] d Behandelwachttijd

Totale
wachll d

45

24

69

36

0

36

5
14

22
12

27

8

18

26

8

18

26

4

22

26

12

11

23

3

18

21

3
3
3

18
18
18

21
21
21

26

l

Leidschendam

SGGZ

Gouda
Gouda
Gouda

SGGZ

SGGZ
SGGZ

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen

Gouda
Alphen aan

SGGZ
SGGZ

Volwassenen
Volwassenen

den Riin
Leiden
Leiden

SGGZ
SGGZ

Leiden

SGGZ

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen

Leiden
Leiden

SGGZ
BGGZ

Volwassenen
Ouderen

Katwijk

SGGZ

Volwassenen

Leiden
Zoetermeer

SGGZ

SGGZ

Volwassenen
Volwassenen

Zoetermeer
Zoetermeer
Zoetermeer

SGGZ
SGGZ
SGGZ

Volwassenen
Volwassenen
Volwassenen

Zoetermeer

SGGZ

Volwassenen

Somatoforme stoornissen
Angststoornissen
Depressieve stoornissen
Bipolair en overige
stemminqsstoornissen
Somatoforme stoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Angststoornissen
Depressieve stoornissen
Bipolair en overige
stemminqsstoornissen
Somatoforme stoornissen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Pervasieve stoornissen
Geen ondersc eid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Angststoornissen
Depressieve stoornissen
Bipolair en overige
stemminqsstoornissen
Somatoforme stoornissen

3

18

21

8

20

8

12
12
12

8
4

12
15

20

12
12
12

6
6
6

18
18
18

12
0

6
18

18

6

11

17

16

0

5

10

16
15

5
5
5

10

15

10

15

10

15

5

10

15

8

20
20

19

18

Aanbieder 2:
Aanbieder

Locatie

Type zorg

Bavo
Europoort

Sarr Autisme
team

(Parnassia)

Combi
(Rotterdam)
Neuropsychiatrie Combi

Circuit

Hoofddiagnosegroep

Aanrheldwachttij d

Behandelwachttijd

Totale

wachttiid

Volwassenen
Volwassenen

Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar

42
9

0
3

42

12

•t-2103
(Rotterdam)

|

hoofddiagnoseqroepen

Aanbieder 3:
Circuit

Aanbieder

Locatie ¦

Type zorg

Stichting

Gonnchem

Verstandelijke Adolescenten

Yulius

beperkinq
Barendrecht

SGGZ

Adolescenten

Gorinchem

SGGZ

Adolescenten

Dordrecht

SGGZ

Adolescenten

Dordrecht

SGGZ

Adolescenten

Gorinchem

SGGZ

Adolescenten

Gorinchem

SGGZ

Adolescenten

Gorinchem

SGGZ

Volwassenen

Gorinchem

SGGZ

Volwassenen

Dordrecht

SGGZ
SGGZ

Volwassenen
Volwassenen

Sliedrecht

Hoofddiagnosegroep
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Aandachtstekort- en
qedraqsstoornissen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Aandachtstekort- en
qedraqsstoornissen
Somatoforme
stoornissen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Pervasieve stoornissen
Schizofrenie en andere

Aanmeldwachttijd

Behandelwachttijd,

Totale
wachttnd

26

10

36

15

5

20

13

12

25

12

3

15

12

3

15

12

3

15

12

3

15

12

3

15

10

8

18

8
7

12
0

20
7

5

2

7

5

2

7

5

7

12

psychotische
Barendrecht

SGGZ

Adolescenten

Dordrecht

SGGZ

Adolescenten

Dordrecht

SGGZ

Volwassenen

stoornissen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen
Geen onderscheid naar
hoofddiaqnoseqroepen

Nederlandse
Zorgautoriteit

Controle zorgplicht Zvw
Aanleiding
Begin 2018 heeft de NZa een update gepubliceerd
over de lopende wachttijdprojecten van de NZa.
Deze projecten 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 sectoren. Ook hebben wij
aangegeven welke acties wij dit jaar zullen
ondernemen, waaronder een controle bij de
zorgverzekeraars.

mogelijk gaat. De toezichthouders zullen niet
alleen meekijken in (digitale) verzekerdendossiers,
maar ook interviews afnemen bij relevante
medewerkers.
Wat ver achten we van u?
Om u tegemoette 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, wijkverpleging en medisch
specialistische zorg (bijvoorbeeld zorginkopers),
uw contactpersoon voor de NZa inzake de

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 wachttijde terug te dringen en hierbij een

verbeterplannen geestelijke gezondheidszorg, een
medewerker die bemiddelingsverzoeken behandelt
en de verantwoordelijke personen voor zorgplicht
medisch specialistische zorg en wijkverpleging
(bijvoorbeeld een manager).

actieve houding aannemen.

Doel
Uiteindel jk hebben wij allemaal hetzelfde doel

Vordering
Op grand van artikel 61 Wet marktordening
gezondheidszorg (Wmg) vragen wij u een analoge

voor ogen: tijdige en passende zorg voor aile
verzekerden. Het doel van onze controle is om na

zorgbemiddeling (periode mei 2017 - april 2018)

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
verminder ng 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

geanonimiseerde lijst met verzoeken voor
voor mensen die langer dan de Treeknorm

wachten op geestelijke gezondheidszorg, medisch
specialistische zorg en wijkverpleging

meteen bij de start van onze controle aan ons te
overhandigen.

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

Overige informatle vragen wij gedurende de
controle op.

Juridische grondslag
Op grond an 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 bet

u desgewenst vrij uridische 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 u medewerkers zoveei mogelijk te
beperken. Mocht u desondanks klachten hebben
over het gedrag van de toezichthouders, dan kunt
u die indienen bij de klachtenfunctionaris van de
NZa.

Postbus 30i7 ,

T 030 296 81 U
03 296.82 96

3502 C5A Utrecht

E info'@nza. l
I ' w .nza.nl

20* -8

>

Van:

maandag 14 me[2018 18:18

erzonden:
Aan:

CC:
Re: UPDATE: Integrals aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoekZorg en

Onderwerp:

Zekerheid
Bijlagen:

bemiddelingen 2018 tot en met maartxlsx

Beste

i,

j

In bijgaande mail vraagt u om oorafgaand aan het onderzoek een interne procesbeschrijving/werkinstructie te
versturen voor de zorgbemiddeling. Hierbij mijn excuus voor de late be ntwoording van deze vraag.
Ons GeZZondteam (verpleegkundigen op de afdeling zorgbemiddeling) heeft de taak om verzekerden waar mogelijk
actief te bemiddelen en dit op een ser icegerichte wijze uit te voeren. Zij registreren hun activiteiten nauwgezet,
zodat u zich hier an woensdag a.s. een goed beeld kunt vormen. Een voorbeeld hier an treft u bijgaand aan. Ook
hebben we wekelijks zicht op de ser icelevels , de snelheid waarmee de telefoon door de medewerker van het
GeZZondteam zelf wordt opgenomen.
Wat u bedoelt met de werkinstructie is ons op dit moment niet helemaal duidelijk. Het lijkt ons het beste dat we u
woensdag - naast de bijgaande mail -nog meer feitelijke informatie verstrekken. Ook vertellen de medewerkers van
het GeZZondteam u dan graag meer over de wijze waarop zij de bemiddeling vorm geven. Ik ben ervan overtuigd dat
uw vragen daarmee adequaat beantwoord zullen worden.
Kunt u met dit antwoord uit de voeten?
Met vriendelijke groet.

d

ism

.

Zakerhei
T.

Zorg en Zekerheid
Postbus 400
2300 AK Leiden
www.z0reen7ekerheid.nl

Van:
&
Verzonden: donderdag 3 mei 2018 15:11
Aan:
™
CC:'

'

1

-

P
Onderwerp: UPDATE: Integrals aanpak controles ZVW: Aankondi ing bezoek Zorg en Zekerheid
Geachtf
1

Hierbij bevestig ik, zoals eerdervandaagtelefonisch aangekondigd, de controle die
Zorgautoriteit (NZa) op 16 mei bij Zorg en Zekerheid zal uitvoeren.
Wij zouden op deze dag graag om 9.30 uur een startgesprek voeren te Leiden om de controle nader
toe te lichten en het verloop van de dag doo e ne #rva Ra g r i e wij nog van u wie namens

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 onderne en 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 voor
zorgbemiddeling. Wii verzoeken u vriendeliik deze voor 14 mei per e-mail aan mii 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, medisch specialistische zorg en
wijkverpleging. Deze dient bij de start van de controle aan ons overhandigd te worden.
• Tenslotte vindt u bijgevoegd een lijst met ggz-instelling met wachttijden langer dan de
Treeknormen voorschrijven. W j verzoeken u om per installing inzichtelijk te maken welke
afspraken u met deze instellingen heeft gemaakt. Dat kan zijn middels inkoopcontracten,
separate schriftelijke afspraken, en dergelijke. Wij verzoeken u deze informatie bij de start
van de controle aan ons te overhandigen.

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:
•

i

. r

#

f

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 nogmaals toelichten.
U kunt voor vragen contact opnemen met mevr.

_ .'via dit emailadres en/of

telefoonnummer ~ ¦ JJ&Bij voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke greet,

r -jt '5lc-'* **'3 A-,>lr -* -A-***'5lc
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[edit
Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouweligk zijn. ls iT dit beric.
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te mformeren
en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht,
gedeelteibj k, zoiider . t'O'd'stefnmftt

te ’geb»uiken.:..of>. ..te~

2

1 1-%
Bemiddelineen per specialisms per maand periode 2018

*1 Succesvolle zorgbemiddelingen leveren een besparing op in dagen
*2 Informatieverstrekkingen aan verzekerden levert geen besparing op in dagen.
*1 bij de informatieverstrekkingen zijn er vragen over bariatrische chirurgie

jan
Bariatrische chirurgie

feb mrt apr
16 17 28

mei jun

jul

aug

sep

okt

nov

dec

jul

aug

sep

okt

nov

dec

*2 bij de informatieverstrekkingen zijn ervragen overfertiliteit

fertiliteit

jan feb mrt apr
20
22 15

mei jun

0
\

idh i si c svo -b rr lddael&
jun-18, informatie verstrekking *2
iul-18, succesy l be midddeld * 1
jul-18, informatie verstrekking *2
aug-lB-. sUccesvol beigdddeld *1
aug-18, informatie verstrekking *2
sep-18, succesvol bemi

sep-18, informatie verstrekking *2
okt-i'8", succesvbl be iddde d j l. .
okt-18, informatie verstrekking *2
no -18, succesvol emidd efd -*
nov-18, informatie verstrekking *2

dec-18, informatie verstrekking *2

totaal

61

totaal

57
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Van:
Verzonden:

dinsdag 15 mei 2018 15:02

Aan:

CC:

Jf

m

Onderwerp:

Bijlagen:

RE: UPDATE: Integrale aanpakcontroles ZVW: Aankondiging bezoekZorg en
Zekerheid
bemiddelingen 2018 tot en met maartxlsx

Beste beer
Dank voor de informatie. Het lijkt me inderdaad het beste dat we dat morgen verder bespreken.
Met riendelijke greet.
Van:

Verzonden: maandag 14 mei 2018 18:18
Aan: <~~J

Onderwerp: Re: UPDATE: Integraie*aanpa ontroles ZVW: Aankondiging bezoekZorg en gkerheid.
Bestev

I

j,

-

**

..j

In bijgaande mail vraagt u om voorafgaand aan het onderzoek een interne procesbeschrijving/werkinstrubtie te
versturen voor de zorgbemiddeling. Hierbij mijn excuus oor de late beantwoording van deZe vraag 4 f

Ons GeZZondteam (verpleegkundigen op de afdeling zorgbemiddeling) heeft de taak vetzekerden waar mogelijk
actief te bemiddelen en dit op een servicegerichte wijze uit te voeren. Zij registre WHSSfRf ten nfeo gezet, zodat
u zich hiervan woensdag a.s. een goed beeld kunt vormen. Een voorbeeld hiervan treft u bijgaand aan. Ook hebben
we wekelijks zicht op de servicelevels , de snelheid waarmee de telefoon door de edewerker van het GeZZondteam
zelf wordt opgenomen.

Wat u bedoelt met de werkinstructie is ons helemaal duidelijk. Het lijkt ons het beste dat we u
woensdag - naast de bijgaande mail -nog meerrelreiP1 Mformatie verstrekken. Ook vertellen de medewerkers van
het GeZZondteam u dan graag meer over de wijze waai lf ' d f Wi hPgwfen: Ik ben ervan overtuigd dat
uw vragen daarmee adequaat beantwoord zullen worden.
Kunt u met dit antwoord uit de voeten?
Met vriendel jke groet,

ghrg.Qn. .

Z©k©rh c3
aswsYeFwSiefsar
Zorg en Zekerheid

Postbus 400
2300 AK Leiden
www.zorgenzekerheid.nl

Verzonden; donderdag 3 mei 2018 15:11
Aan

CC:
den;
Onderwerp: UPDATE: Integrale aanpak controles ZVW: Aankondiging bezoek Zorg en Zekerheid
Geachtei
Hierbij bevestig ik, zoals eerder vandaag telefonisch aangekondigd, de controle die de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) op 16 mei bij Zorg en Zekerheid zal uitvoeren.

l

Wij zouden op deze dag graag om 9.30 uur een startgesprek voeren te Leiden om de controle nader
toe te lichten en het verloop van de dag door te nemen. Graag vernemen wij nog van u wie namens
Zorg en Zekerheid bij dit gesprek aanwezig zullen zijn.
Uiteindelijk hebben wij allemaal hetzelfde doel voor ogen: tijdig riiP ende zorg voor alle
verzekerden. Het doel van onze controle is om na te gaan hoe u bier in de praktijk voor zorgt. Wij
willen inzicht krijgen in de daadwerkelijke aptiestdje ZQrg erzeke.raa;r&Q««lernemen om problemen
de sectoren opte lessen die bijdragen aan de vermin ering van de achttijdproblematiek.
Informatie uit raag "i'

-

• Wij vragen u allereerst om een interne procesbeschrij ing/werkinstrwctie voor zorgbemiddeling.
Wij verzoeken u vriendeliik deze voor 14 mei per e-mail aan mii toe te sturen.
• Daarnaast vragen wij u ook een analoge geanonimiseerde lijst klaar te leggen met verzoe en
voor zorgbemiddeling (periode mei 2017 - april 2018) voor mensen die langer dan de
Treeknorm wachten op geestelijke gezondheidszorg, medisch specialistische zorg en
wijkverpleging. Deze dient bij de start van e controle aan ons overhandigd te worden.
• Tenslotte vindt u bijgevoegd een lijst met ggz-instelling met wachttijden langer dan det s*
Treeknormen voorschrijven. Wij verzoeken u om per instelling inzichtelijk te maken welke
afspraken u met deze instellingen heeft gemaakt. Dat kan zijn middels inkoopcontracten,
seperate schriftelijke afspraken, en dergelijke. Wij verzoeken u deze informatie bij de start van * *
de controle aan ons te o erhandigen. . , . . it. i

i ll t

Namen toezichthouders NZa
Ten behoeve van de aanmelding bij uw receptie vindt u hierbij de namen an dtftpezichthoaders.

van de NZa frbij detohtfSl aan ezigzullen zijfi!

t+

1*

Factsheet
Om u in staatte stellen zich zo goed mogelijkvoorte bereiden op ons bezoek, vindt u bijgevoegd
een factsheet waarin wij de controle nogmaals toelichten.
U kunt voor vragen contact opnemen met mevr. HHBRvia dit emailadres en/of

telefoonnummer !f fB||HMMMftMMI HP|Mtj voorbaat dank voor uw medewerking.
Met vriendelijke groet,
-k k

-k -k ~k - -k 'k -k -k dc -k 'k -k -k -k -k - -k -k -k -k - -k d 3110.0 I

k k

Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouwelijk zijn. Als u dit bej ht
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren
en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of
gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
*****************************************************************

**- * iS'.yw #
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2»iS 5
Van:
Verzonden:

Aan:
Onderwerp:

Bijlagen:

maandag 3 September 2018 12:12
FW: Integrale controles ZVW, wachttijden in de zorg
brief Terugkoppeling integrale controles ZVW, wachttijden in de zorg.pdf; NZA

wachtlijst GGZ.pdf; NZA wachtlijst WIJK.pdf; NZA wachtlijst MSZ.pdf; Bijlage 2a
Wer instructie geZZondteam zorgbemiddeling.pdf; Bijlage 2b Werkinstructie
geZZondTeam vraag doorzetten naar andere afdeling.pdf
Urgentie:

Laag

Secretariaat.Cure

Onderwerp: [SPAM] Integrale controles ZVW, wachttijden in de zorg
Urgentie: Laag
Geachte ~
Hierbij ontvangt u per e-mail onze brief en bijlagen inzake Terugkoppeling integrale controles ZVW, wachttijden in de
zorg.

De brief ontvangt u separaat per post.
Met vriendelijke groet,

Aanwezig van maandag t/m donderdag

Zorg en

Zokorhold
zo g erzekeraar
Zorg en Zekerheid

Postbus 400
2300 AK Leiden
(

i

-k'k'k-k-k'k'k'k'k- - -k-k-k-k- 'k-k'k'k'k-k-k
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Dit bericht (inclusief de bijlagen) kan vertrouweli k zijn. Als u dit bericht
per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren
en bet bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of
gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.
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Zoit-®!
Postbus 400, 2300 AK Leiden

Zorg en

T. (071) 5 825 825
F. (071) 5 825 011

zorgverzekeraar

zorgenzekerheid.nl
K.v.K. 28050216
AFM nummer 12001019

Zekerheid

Nederlanrtsfi 7nrnautoriteit
De heer<__

Postbus 3017

3502 GA UTRECHT
¦ ¦ ¦ -;i *¦ • ••
* - > * «. * '* *. !

Datum * 30 augustus 2018 o
Relatlenumnjer,

Behandeld lfe : b
Afdejjpg;
• *

¦¦ 'i

Telefoon' ( ¦¦¦'

Onderwerp: Terugkoppeling integrale controles ZVW, wachttijden in de zorg
Geachte heert
Begin augu|tus 2018 ontvmgen wij u scprijyen met kennierk 273225/450721inzakn|uw| aMinriinnen
ten aanzien van wachttijdfeYiinde'zbr arlaai ii ing vStm bezoek stfons o pTOmerjIr
Liw ond aJBIWlBSm was gqed op de hoogte van de wachttijdenproblemafi'ek bij de verschillende
zorgstromen. De aanpak en de gesprekken hebberf ij als plezierig ervaren
Zorg en Ze erheid erkent het belang o wachttijden in e zorg te beperken Sffon emeemt hier oor
o )lc tfi? rse acties.
Onderstaand treft u een samenvattin van onze reactie'op de be indin eh aan
In de bijlagen is een label opgenomen, waarin het toetsingskader, uw bevindingen en onze reactie op
deze bevindingen per individueel punt is opgenomen.

Onderlinge Waarborgmaatschappij Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid u.a.
Vestig ngen: Alphen aan deri Rijn, Hoofddorp en Leiden.

Wij h p© u iiermee vOli en'cfe te hebben ge'informeerd d er onZe*V Ife entnspannmgwite nzien
y0n,heUa»)3er
M»*.van wacffttij
gn vobr
onze verzekerden
"5T
'
l., , « « ,1
.Mm.,

"%™

Hoogachtcnd,
*
« .* -

aww a i'-

Bijlage 1: Overzicht toetsingskader - evindingen NZa - reaci
Rrocesbeschriivijrmgzor bemiddeling
s ,-

M

-C* VJp:
> f &t*

75wW*®' ¦ .. stf ffci Z.
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Medisch Specialistische Zorg
Bevlndi efiza |Rpart|g7&Z
Heeftfnzfchtln dewac ttijden inzljn regIo s(l.e. re lo met hong marktaandeel) an hi] zijn
gecontracteerde zorgaanbieders
Monitor deontwik ellng van dewachttijden In regto'sen bl] econtracteerde zorgaanbieders

In het bljzonderheeft dezorgverzekeraarlnzicht In en monltort e wachttijden voor de
dlagnosegroepen met de langste achttlj en (marktscan NZa) oogheelkunde, neurologle,
neurcchirurgie, reu atologie, re alidatlezorg, MDL, pljnbestrljdlng/anestheslologle.
Hmte iindiawv ikcd-n
iBeuindmg Nza |Rea t|eZ&Z .
De zorgverzekeraar
Bemlddelt zijn veizeker en naarzorg zo ra zlj erom vragen en hanteert aarblj een duldelijke
handleldlng
Informeert verzeker en ouerde mogelijkheid van zor beml dellng, waaron er In ieder geval via de
ebsite
To tst tenmlnste stee proefsgewljs of de client na en geslaa de or emlddellng daadwerkelljk In
zorg genomen Is

Re lstreert en beheert op Inzlchtelljke ljze bemlddelln sverzoe en

De zorevenekeraar •
Maakt concrete afspraken (SMART) met zorgaan ieders die lange wachttlj en ebben om eze
wachttljden teru te brengen blnn n eTreeknormen

Maaktspecifleke en concrete afspra en (SMART) metzorgaanbieders en andere stakeholders o er
dure' atlBnten roe en e dla nose roepen waar wachttljden het lan ste zljn

Monltort de voortgang van deze afs raken, en spreekt artljen erop aan als de oortgang an
af praken In het geding i
Reageertactlefen tljdlg op erzoeken orne n omzetplafond te verhogen
be eert zijn ccntracten en e t zorgaanbie ers en andere stakeholders gemaa e afs raken acttef
heeftinzlc t In het moment a zorgaanbie ers hun bu et lafond berelken
' ¦V

¥1
!'
De Zoreverzekeraar v ¦
Heeft een manage ent dats uurt opperiodleke Informatie o er detoegankelijkheld van zorg, o
ba isvan d uitkomsten van zorgb mld ellng en zor inkoop

Kent eenoperatloneleoveriegstnjctuurtussen tenmlnste zorginkoop en zor beml ellng Indi iduele
cases, eriodi ke uitko s en en onderlinge ertoeterafspraken zijn hlerln duldelljk helegd
BevindihgtJza 4 |Reactiez:&
D zorev rzek raar i <
Denkten wer tadi f mee aan knelpuntendie zijn take taken maar ljn mo lljkheden t bulten
gaan, zoals de arbeidsmarktproblematle
geo eer knelpunlen ij ejuiste Instanties/overleggremla, in lesl uatie waarzljn ei en
verantwoordelilkheid eindigt.

, k

t c 1
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Geestelij e Gezondheids Zorg
Inxlahr ih tie Ivac/illijsl roblemflfe* /

,

BpvipdingNga (Reactie Z&Z i

Heeft Inzlcht In e achttljden In zijn re lo's (i.e. regio et hoog
Monltort de ontwlkkeling van de wachttljden In reglo s en bijgecontracteerde
zorgaanbleders

Heeft In het bljzonder Inzlcht in de wachttljden voor de dia nosegroepen met
e langste wachttlj en ('probleem lagnoses'): autisme, 1
ersoonli/khelds loor i sen, trauma, e llch verstandelljke b erking in I
comblnatie met gz-problematiek
ant/clen ncfif ng vcrzekerden <
Dezorever e eraarV,V; '• V.'.''::
Bemlddeltzljn verze erden naarzorgzodra zlj erom vragen en ha teert
daarblj e n dul elijke handleldlng

Bevnding Nzg |React[eZ8iZ

Informeert verzekerden over demogeljjkheld an zorgbemlddelfng,
waaronder In ledergeval ia de website

ftdhdflfkrltfifytgzcitgatybleftets ' t "
Maaktconcrete afepra en [SMART) metzorgaanbleders en andere
stakehol ers In reglo's met wachttljden om de wachttijden teurgte brengen
blnnen deTreeknormen
Maalrtconcrete afepra en (SMART) metzoriaanbieder ie ngevjachttijden
hebben om eze wachttljden teru te brengen binnen deTreeknormen.

Maakt concrete afspra en (SMART) metzorgaanbie ers en andere
s ak holders over dure patlentengroepen en iagnose ro en
wachttlj en het langste zljn;

Monltort e voortgang van deze afspraken, en spree t partijen ero
d oortgangvan afspraken in hetg dlngls

Reageertactief en tijdigopver oeken o
Maakt metzorgaanbieders en a ere s a ehold rs concrete afs raken
(SMART) ter Im lemen atie an de lan elijbe afs raken

beheertzljn contra ten en de met zorgaanble ersen an ere stakeholders
emaakte afs raken actief en heef Inzlcht In h t mo ent dat zorgaanbleders
him budgetplafond bereiken
I

s

-

:

H eft een anagementdatstuurto perlodle e Infor atle over e
toe ankeli kheld van zorg, o basis van deuitkomsten an zorgbe iddelin
en zor inkoop
Kent een operationele overiegstructuur tussen tenmfnste zorgin oop en
zor bemid eling Indl lduele cases, erlodle e ui komst n en on erllnge
erbeterafsprakenzljn hierin dul elljkbolegd
''
Bevindlng N a iR&riieZ&Z
Dezore erze eraar •:
'
Werktsamen in (reglonale) overleggremla enanderszins metrelevante
stakeholders (o.a. gemeenten) over de beschlkbaarheld en tijdlghei van het
(re lonale) zorgaanbod en een goede a (stemming tussen Wmo, Jeugdwet,
Wlz en 2vw
Denkt en erkt actief mee aan nelpunten die zljn ta en ta e maar zljn %
mogelljkheden te buiten gaan, zeals de arbeidsmar tproblema lek
Agen eert knelpunten bij de juiste instanties/overleggremia, in ie situaties
aar ljn eigen rantwoordelljkhei eindlgt
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We kinstructie geZZondTeam: Wachtlijst- en zorgbemiddeling (informatie erstrekking)
Datum: 17-07-2018
Auteur:
Versie: 4.0

Status: definitief
Onderwerp
Verzekerden die vragen om informatie of (wachtlijst)bemiddeling informeren en waar mogelijk
bemiddelen naar een andere zorgaanbieder.
Doel
Het beantwoorden van vragen van verzekerden die om (wachtlijst)bemiddeling vragen.
lgemene afspraken
Vragen via de mail:
• Vlaggen van de aanvraa
• Gegevens opvragen via Smile en/of Salesforce
• Verzekerde bellen indien een telefoonnummer aanwezig is
a) Indien geen gehoor de voice ail inspreken met het verzoek om telefonisch contact op
te nemen met het GT, telefoonnummer GT inspreken en aangeven op welke dagen en

tijdstippen het GT bereikbaar is
b) Indien geen gehoor en je kan ook een voicemail inspreken dan een mail versturen
naar de verzekerde met de volgende tekst en ondertekenen met je persoonlijke

handtekening:
Geachte mevrouw/meneer
Naar aanleiding van uw zorgvraag, w l ik u erzoeken om telefonisch contact op te nemen met onze

afdeling geZZondTea om u hiero er te kun en informeren.
Wij zijn bereikbaar o werkdagen tussen 8.30 -17.00 uur via telefoonnummer 071- 582 5828
Bij telefonisch contact met de verzekerde zie telefoon js iiK iiBgsi
ragen via de telefoon:
• Je neemt e terne telefoon op met naam, achtemaam, afdelinf elg Zekerheid
• Je neemt interne telefoon op met voornaam en afdeling
• Extern: Postcode, huisnummer en eboortedatum vragen aiyjj •• '• ' erde
• Intern: Relatienummervragen
• Gegevens opvragen via Smile en Salesforce
Vraag aannemen:

• Zorgvraag van verzekerde aanhoren en eventueel vragen ter verduidelijking stellen
• Voor zorgbemiddeling de vol ende informatie bij verzekerde navragen:
a) Wat is de zorgvraag?

b) Welke behandeling/ingreep/onderzoek moet er plaatsvinden?
c) (on)Mogelijkheden bespreken
d) In welke regio mag het GTzoeken?
e) Bijzonderheden navragen (zoals: gezondheid/aandoeningen, wie verwijst,
voorkeuren vz bespreken, WT huidige ZH)
f) Contactgegevens vz noteren
• Casus noteren in smile

• Zorgaanbieders binnen zoekgebied opzoe en en noteren
• Wachttijden tot eerste consult/intake/in zorg name vragen
• Als van toepassing: wachttijd tot mogelijke operatie/behandeling navragen
• Wachttijden en naam aanbieder noteren in smile
Informatie verstrekkine:
• Relevante informatie opzoeken/raadplegen
• Eventueel navraag bij andere afdelingen (Zorginkoop, declaraties, machtigingen)
Zie werkinstructie vraag doorzetten aan andere afdeling
Vraag afronden
• Gevonden informatie bespreken met verzekerde
• Eventueel contactgegevens aanbieder bespreken met verzekerde
• Procedure overstappen bespreken
• Indien gewenst informatie via de ail versturen
• Indien gewenst face-to-face gesprek piannen
• Herhalen gemaakte afspraken
• Gesprek afronden
• Casus afronden in smile

Eigenaar document werkins ructie
geZZondTeam .
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Werkinstructie geZZondTeam: raag doorzetten naar andere afdeling
17-07-2018
Datum :
Auteur:
Versie:

4.0

Status:

definitief

Onderwerp
Vragen an erze erden doorzetten naar andere afdelingen binnen Zorg en Zekerheid

Doel
Het uniform doorzetten van ragen naar andere afdelingen wanneer het geZZondTeam (niet gelijk)
antwoord kan geven.

Algemene afspraken
• De casus wordt doorgezet via mail of telefonisch naar de andere afdeling
• Indien ia mail dan in cc naar GT
• Aantekening maken in Smile van ondernomen actie

• Indien de vraag is doorgezet via de mail deze mail als bijlage toevoegen aan de vraag in smile
• Per da nagaan of er al antwoord is op de openstaande vraag
• Indien er ant oord is, deze communiceren met de verzekerde

• Antwoord verwerken in Smile en vraag verder afhandelen
• Indien er na 3 erkdagen geen antwoord is dan:
a) contact opnemen met de desbetreffende afdeling/collega
b) contact op nemen met de verzekerde om vertraging in de voortgang te bespreken
• Indien na 5 werkdagen no geen ant oord is ontvangen, dan de leidinggevende hiervan op
de hoogte stellen.
a) Contact opnemen met de verzekerde om vertraging in de voortgang te bespreken
• Zodra reactie betreffende afdeling binnen is, contact opnemen met verzekerde (ongeacht
wie vraag heeft uitgezet)
Specifieke afspraken
• Er zijn specifiek afspraken gemaakt met de afdeling zorginkoop MSZ.
Zie voor afspraken: werkinstructie contact met Zorginkoop MSZ
Eigenaar document werkinstructie ||

Document beheer

2o«-0|
MZA baoDrdellngskader achttfJden in de zor n.a.v. rapport 2-8-2018
Wijkv rpleging
InzIchU «»• arh lljrtproblen.at.aH *
De znr&Uenpkpraar
Weet el e e en feregfo in zijn wer gebre een a equate wachtll/streglstratie voert vaor |
case anagement dementle (CMD);

wmmmm*

Overlegtzo nodig met de dementleregio over de voortgang van deze reglstratle en over het aantal
wachtenden

fe
j {, V S |L' Q
Deiorgverzekeraar
Be iddelt ijn verzeker en naar org zodra zlj erom ragen en hanteert daarblj een duf elijke 1
ha
dieldln
i
Informeert erzekerden o er a ogellj heid van zorgbemlddelln , waaronder In le er geval via de
websi
e
1
Toetst ten lnste stee proefsgewl/ of e cli nt na een geslaag e zorgbemld ellng deadwerkelljk In
zor
enomen Is

Reglstreert en beheert op inzlchtellj e wijze bemld ellngsverzoe en

Oezore enekeraar
preekt metzorgaanbleders af datiij een regionaa! alternatlef loeken als 2lJ de client nlet In zor
kunnen nemen, of de client naar ezorgverzakeraarverwijzen

Maakt afspraken met zor aanble a-s over samenwerklng met andere zorgaanble ersom indivlduele
plaatslngsproblematlek tevoorkomen
Spreekt metdezorgaanbladeraf hoe hijbljhem controleert of cllenten tijdlg geplaatst of
doorbeml deld zf]n
Zorgt vooreen efflclente organisatla an specialistische en on-planbarezorg, bij oorbeeld via
selectleve Inkoop;

Maakt met zorgaanbleders afspraken o er een doelmatlge Inzetvan personeel, rekenInghoudend
met zorgzwaarte erschlllen
behsert lijn contracten en de me zor aanble ers en an ere stakeholders emaak e afspraken actlef
heeft inzlcht In het moment da zorgaanbteders hun budgetplafon bereiken
Sttmuleert de komst van nleuwe reglonaledemantlenetwerken, bljvoorbeeld via depres atle
Ketenzorg ementle' voordeopstartvan de kassiersfunctle, overleg en coordlnatle

Controleert In probleemreglo s actlef of palliatlef term Inale thulszorg UJdlg verleen wor t a<
verze erden

Reageart actlef en tijdlg op verzoeken om een omzetplafond te verhogen

Dezstgitsggkiaai
Heeft een mana ement dat stu rtop eno iekelnfoima ie over detoegankelljkheld va zorg, o
basis an de ultkomsten van zorgbemlddellng en zor ln oop
Ken een o eradonele o erlegstructuur tussan tenmlnste zor lnkoop en zor be l dellng Indivl uele
cases, perio ieke ultkomsten en onderllnge verbeterafspraken zijn hierln duldelljkbeleg

e.Vi tiif5gS23 Jr * '
Da Toraverzekeraar
O erlegt mat zorgaanble erse e eenten o er da taa afbakening e bekostlging W o -Z uj,
blj oorbeeld over de maaltljdser lce, het casemanagement emen le, het keu entafel esprek ends
bekostfefng van dagbestedlng en van resplftzorg;
S imuteert ee goede doorstromlng an de julste cllenten naar de ij verple i via de
In l a les elling, blj oorbeeld via Intervlsfe of Instructle an erpleeg un lgen of via de transmurale
zorgbru
Denkt en werkt actlef meeaan nelpunten die zijn taken raken maarzljn mogelljkhedentebulten
gaan. zoals de arbel s arktpro lematlek
A en eert nelpunten bij e Julste insta tles/o erle r mla, indlesltua les waarzljn eigen 1
verantwoordalljkheid eln l t.
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Van:
Verzonden:

woensdag 17 oktober 2018 16:33

Aan:

CC:
Onderwerp:

Bijlagen:

UPDATE: Stand van za en integrale controles wachttijden
Bespreekstuk overleg 'Bespreken beoordelingskader ZP Zorgverzekeraars'.pdf;
Afdoening specifieke opmekingen beoordelingskaders.pdf

Beste mensen,

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

.

Reactie zorgverzekeraars
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 u reacties op zowel de individuele beoordelingen en het kader serieus bekeken en wijzi ingen
aangebracht aar dit noodzakelijk werd geacht.

Bespreking ZN
Diverse verzekeraars evenals ZN hebben ons gevraagd in overleg met ons 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 gesprek 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 volgende afspraken gemaakt.
1.
2.

3.

4.

5.

er olg
Om die reden kunnen we op dit moment de individuele beoordelingen nog niet afronden. Als wij een gezamenlijke
afgestemde reactie van u via Z 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.
i

Met vriendelijke groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
E: W: www.nza.nl
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Aan:

Deelnemers overleg Bespreken beoordelingskaders ZP Zorgverzekeraars

van:
*

Datum:

5 oktober 2018

Betreft: Bespreekstuk o erleg 'Bespreken beoordelingskader ZP
_
.
Zorgverzekeraars

Inleiding
De NZa kent irt haar integrale aanpak van de waehttijden een belangrijke rol toe aan
zorgverzekeraars. Vanuit de eigen verantwoordelijkheid moeten zorgverzekeraars zich
(jfet ri ximaal ins annen pm ervoor te zorgen dat burgers tijdig de zorg krijgen die zij nodig
hebjben. Afgelopen zomer heb en bij alle zorgverzekeraars toezichtonderzoeken

® ' pia tSfilg Sfftlen orri vast te stelle hoe zorgverzekeraars invulling geven aan bun zorgplicht,
tpneinde wachttijdproblematiek te verminderen.
Naar aanleiding van de concept-terugkoppeling van deze toezichtbezoeken hebben diverse
zorgverzekeraars en ZN de NZa gevraagd om met hen in overleg te gaan over het toegepaste
beoordelingskader. De NZa heeft aangegeven graag in overleg te gaan over de inhoud van het
kader > -
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Status van het ka er

Het kad6r heeft tofctio$l onxJfBIIP atital inspanningen van zorgverzekeraars op het gebied van
zorgplicht te toetsen en om zorgverz.ekeraars te stimuleren, waar nodig, sen stap extra te
zetten. Wij kunrten ons voorstellen dat de zorgverzekeraar geconfronteerd wordt met situaties
die buiten zijn i acht liggen. Van elang is dan wel dat wij zien, waar deze situaties zich
voor oen, welke lessen hij hieruit trekt en welke verbeteracties hij hierop inzet.

2
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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 nemen in ons reguliere uitvoeringstoezicht op zorgverzekeraars.
Vervolg
IMa deze bijeenkomst zullen we de individuele beoordeling afronden en terugkoppelen aan de
zorgverze eraars. Tevens 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 die 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 Wi kverpleging, Medisch Specialitische zorg en Geestelijke
gezondheidszorg.

3

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 aanscherplng 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, 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

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 kernwerkgebied door dementienetwerken.
Controleert of palliatief terminale thuiszorg tijdig verleend ordt 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 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:
- Werkt samen met (regionale) stakeholders (o.a. gemeenten) in zijn kernwerkgebied aan

de beschikbaarheid en tijdigheid 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 intervisie of instructie van
verpleegkundigen of toepassing van de transmurale zorgbrug.

4
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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 diagnosegroepen met de langste
wachttijden (marktscan l\IZa) oogheelkunde, neurologie, neurochirurgie, reumatologie,
revalidatiezorg, MDL, pijnbestrijding/anesthesiologie.
Monitort waar mogelijk in samenwerking met andere zv, de ontwikkeling van de
wachttijden in de regie's en bij gecontracteerde zorgaanbieders In het bijzonder monitort
de zorgverzekeraar de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste wachttijden
(marktscan NZa) oogheelkunde, neurologie, 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 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 treeknorm 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.

Bedrijfsprocessen
De zorgverzekeraar:
Het management van de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodieke informatie over de toegankelijkheld van zorg

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

duidelijk belegd.
Geestelijke gezondheidszorg
Inzicht in wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:
Heeft inzicht in de wachttijden in zijn kernwerkgebied regie s (i.e. regio met hoog
marktaandeel) en bij zijn gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de wachttijden voor de d agnosegroepen met de langste
wachttijden ('probleemdiagnoses'): autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht
verstandelijke beperking in combinatie met ggz-problematiek;
Monitort waar mogelijk in samenwerking met andere zv, de ont ikkeling van de
wachttijden in de regie'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.

5

Handelen richting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naar zorg zodra zi] 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;
aakt 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 erop aan als de voortgang
van afspraken in het geding is;
IMeemt 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 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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Van:

donderdag 2 augustus 2018 16:31

Verzonden:

Aan:

CC:
Integrale controles wachttijden ZVW Zorg en Zekerheid
Bijlage Toetsingskader.pdf; ZenZ Bijlage Individuele beoordeling.pdf;
273225-450721 ZenZ Brief individuele terugkoppeling integrale controles ....pdf

Onderwerp:

Bijlagen:

Geachte heerl
In mei hebben wij u een bezoek gebracht in het kadervan de wachttijden in de zorg. bijgaand sturen wij u onze
bevindingen. 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 we deze verwerken en de beoordeling/toetsingskader definitief
maken waarna u deze krijgt toegestuurd.
Kroet

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
f| E: info(5inza.nl [ 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 beoordelingska er ontwikkeld. Dit kader hanteren wij bij de beoordeling
van uw inzet tot het verminderen van wachttijden. Het verduidelijkt tevens voor u wat de

IMederlandse Zorgautoriteit van u verwacht. Het beoordelingskader bestaat uit vijf
hoofdpunten. Omdat de sectoren verschillen, 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 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 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.

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 o er de voortgang van deze registratie en over
het aantal wachtenden;
Handelen richt ng 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;
Toetst tenminste steekproefsgewijs of de client na een geslaagde zorgbemiddeling
daadwerkelijk in zorg genomen is;

Registreert en beheert op inzichtelijke ijze 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
individuele plaatsingsproblematiek te voorkomen;

Spreekt met de zorgaanbieder af hoe hij bij hem controleert of clienten tijdig geplaatst of
doorbemiddeld zijn;
Zorgt voor een eff ciente organisat e 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 gemaakte
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
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 verhogen.

1

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:
Overlegt met zorgaanbieders en gemeenten over de taakafbakening en bekostiging Wmo Zvw, bijvoorbeeld over de maaltijdservice, het casemanagement dementie, het
keukentafelgesprek en de bekostiging van dagbesteding en van respijtzorg;
S imuleert een goede doorstroming van de juiste clienten naar de wijkverpleging via de
indicatiestelling, bijvoorbeeld via intervisie of instruct e van verpleegkundigen of via de
transmurale zorgbrug;
Denkt en werkt actief mee aan knelpunten die zijn taken raken maarzijn mogelijkheden te
buiten gaan, zoals de arbeidsmarktproblematiek.
Agendeert knelpunten bij de juiste instanties/overleggremia, in die situaties waarzijn
eigen verantwoordelijkheid eindigt.
Medisch Specialistische zorg

Inzicht in de wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:

Heeft inzicht in de wachttijden in zijn regio 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;
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, 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;
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 (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;

2

- Beheert zijn contracten en de met zorgaanbieders en andere stakeholders gemaakte
afspraken actief en heeft inzicht in het moment dat zorgaanbieders hun 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 mee aan knelpunten die zijn taken raken maar zijn mogelijkheden te
buiten gaan, zoals de arbeidsmarktproblematlek;

Agendeert knelpunten bij de juiste instanties/overleggremia, in die sltuaties waar zijn eigen
erantwoordelijkheid eindigt.
Geestelijke gezondheidszorg

Inz cht in de wachtlijstproblematiek
De zorgverzekeraar:

Heeft inzicht in de wachttijden in zijn regie s (i.e. regio met hoog mark aandeel) 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;

aakt concrete afspraken (SMART) met zorgaanbieders die lange wachttijden hebben om
deze wachttijden terug te brengen binnen de Treeknormen;
Maakt concrete afspraken (S ART) met zorgaanbieders en andere stakeholders 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 tijdig op verzoeken om een omzetplafond te verhogen;
aakt met zorgaanbieders en andere stakeholders concrete afspraken (SMART) ter
implementatie van de landelijke afspraken;
Beheert zijn contracten en de met zorgaanbieders en andere stakeholders gemaakte
afspraken actief en heeft inzicht in het mo ent 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;
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 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, Jeugdwet, Wlz en Zvw;
Denkt en werkt ac ief mee aan knelpunten die zijn taken raken maar zijn ogelijkheden te
buiten gaan, zoals de arbeidsmarktproblematiek;
Agendeert knelpunten bij de juiste instanties/overleggremia, in die situaties waar zijn
eigen verantwoordelijkheid eindigt.
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Bijlage: Individuele beoordeling Zorg en Zekerheid
.Hieronder is per sector en onderdeel van het beoordehngfekader'we ergegeven wa onze
bevmdirrgen zijn e hebben ons hienn beperkftot de aandachtspunten en-best practices.

Wijkverpleging
Ipzicht in cfe wachtlijstproblematiek
Omdat er voor de wrjkverpleging nog geen wachttijdregistratie bestaat, is dit punt nog niet
meegeriomgn'fifde beoordeling. *¦ '
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Behandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenmerk

273225/450721

Onderwerp

Datum

Temgkoppeling integrale controles ZVW

2 augustus 2018

Geachte heer

Op 16 mei 2018 hebben wij u een bezoek gebracht in het 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 actieve houding
aannemen om de wachttijden in de zorg terug te dringen. Begin 2018
heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in een tussenrapportage1
hiervoor de randvoorwaarden2 geschetst. 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 eer gekeken naar de
implementatie, voortgang 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
wijkverpleging en medisch specialistische zorg. Het doel was om meer
inzicht te krijgen in welke knelpunten ten aanzien van wachttijden in
deze sectoren er zijn en welke acties u onderneemt om te voldoen aan
uw zorgplicht.

1 https://www.nza.nl/actueel/nieu s/2018/01/15/extra-inzet-nodig-om-wachttijdenterug-te-dringen

2 Deze betreffen inzicht in omvang en aard van de wachttijden, gevoel van urgentie en
noodzaak om probleem op te lessen, samenwerken om tot oplossingen te ko en, good
practices delen en betere informatie overzor bemiddeling.

Nederlandse Zorgautoriteit

Kenmerk

mmmmS 273225/450721
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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 verduidelijkt tevens voor u wat de NZa van u
verwacht. Het toetsingskader is tot stand gekomen op basis an reeds
bekende afspraken en aandachtspunten. Voor de geestelijke

gezondheidszoBggge® J«liet toetsins k§fllerdeaS*baseerd op onde KMM i»
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 toetsingskader 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 om de wachttijden te verminderen.
Zoals aangegeven hebben wij voor de beoordeling het toetsingskader

gebrui t. 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. Daarmee 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 Zorg
en Zekerheid hebben wij een aantal good practices onder end. Deze
leggen wij ook aan u voor ten behoeve van een feitelijke toetsing.

Graag ontvangen wij uiterlijk31 augustus 2018 uw reactie op de
individuele beoordeling en het toetsingskader. Dit kunt u doen door per
onderdeel van de individuele beoordeling en het toetsingskader uw
eventuelp nnmerkingen weer te geven en deze per email te sturen naar

2©rt-|(
Nederlandse Zorgautoriteit

Nadat wij uw reactie hebben ontvangen, zullen we deze verwerken en de Kenmerk
beoordeling definitief maken waarna u deze krijgt toegestuurd. Het
273225/450721
toetsingskader zullen wij finaliseren en publiceren, Dat kan bijvoorbeeld
Pagina
door het op te nemen in de beleidsregel toezichtkader zorgplicht
3 an 3
zorgverzekeraars Zvw (TH/BR-025).
Wij hebben ook onderzoek gedaan bij andere zorgverzekeraars. Nadat
wij van iedereen de reacties hebben verwerkt zullen we tevens 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 opne n met de heer1 n. Hij is te
bereiken via e-mail ( ,..) via of telefoon x
Hoogachtend,
Nederlandse Zorgautoriteit,

Bijtagen

Ind v duele beoordeling
Toetsingskader

2oi - |L

Onderwerp:

FW: UPDATE: Stand van zaken integrale controles wachttijden

Bijlagen:

Afdoening specifieke opmekingen beoordelingskaders (Gelakt).pdf; Bespreekstuk
overleg 'Bespreken beoordelingskader ZP Zorgverzekeraars1 (Gelakt).pdf

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

Aan: [ ]

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

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

Reactie zorgverzekeraars
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 reacties op zowel de individuele beoordelingen en het kader serieus bekeken en wijzigingen
aangebracht waar dit noodzakelijk werd geacht.
Bespreking ZN
Diverse erzekeraars evenals ZN hebben ons gevraagd in overleg met ons 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 gesprek 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 at we met uw opmerkingen hebben gedaan.
Tijdens dit overleg zijn de volgende afspraken gemaakt.

U
Ver olg

[]
Om die reden kunnen we op dit moment de individuele beoordelingen nog niet afronden. Als wij een gezamenlijke
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 groet,

i

jC Nederlandse
lorgaul riteit

r-

Nederlandse Zorgautoriteit
ostbus 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 Zorg erzekeraars

Van:
Datum:

5 oktober 2018

Betreft: Bespreekstuk overleg 'Bespreken beoordelingskader ZP
Zorgverzekeraars'

Inleiding
De NZa kent in haar integrals aanpak van de wachttijden een elangrijke 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 alie zorgverzekeraars toezichtonderzoeken
plaatsgevonden om vast te stellen hoe zorgverzekeraars invulling geven aan hun zorgplicht,
teneinde wachttijdproblematiek te verminderen.
IMaar aanleiding van de concept-terugkoppeling van deze toezichtbezoeken hebben diverse
zorgverzekeraars en ZN de NZa gevraagd om met hen in overleg te gaan over het toegepaste
beoordelingskader. De NZa heeft aangegeven graag in overleg te gaan over de inhoud van het

kader
Doelstelling

Toetsingskader

1

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, aar nodig, een stap extra te
zetten. Wij kunnen ons voorstellen dat de zorgverzekeraar geconfronteerd wordt met situat es
die buiten zijn macht liggen. Van belang is dan wel dat wij zien, waar deze situaties zich
voordoen, welke lessen hij hieruit trekt en welke verbeteracties hij hierop inzet.

2

M-ll
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 he
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 die 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 Specialltische 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 steekproefsge ijs 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, 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

verantwoordelijkheid in de regio duidelijk;
Maakt met zorgaanbieders afspraken over een doelmatige inzet van personeel, rekening
houdend met zorgzwaarteverschillen.
Streeft naar een volledige dekking van zijn kernwerkgebied door dement enetwerken.
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 management van de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodieke informatie over de toegan elijkheid 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 (regionale) stakeholders (o.a. gemeenten) in zijn kernwerkgebied aan

de beschikbaarheid en tijdigheid 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 intervisie of instructie van
verpleegkundigen of toepassing van de transmurale zorgbrug.

4
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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 diagnosegroepen et de langste
wachttijden (marktscan NZa) oogheelkunde, neurologie, neurochirurgie, reumatologie,

revalidatiezorg, MDL, pijnbestrijding/anesthesiologie.
Monitort waar mogeiijk in samenwerking met andere zv, de ontwikkeling van de
wachttijden in de regie's en bij gecontracteerde zorgaanbieders In het bijzonder monitort

de zorgverzekeraar de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste wachttijden
(marktscan NZa) oogheelkunde, neurologie, neurochirurgie, reumatologie, revalidatiezorg,

MDL, pijnbestrijding/anesthesiologie.
Handelen rich ting verzekerden
De zorgverzekeraar:
Bemiddelt zijn verzekerden naarzorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handleiding;
Informeert verzekerden over de mogelijkheid van zorgbe iddeling, waaronder in ieder
geval via de website;
eet de resultaten van zorgbemiddeling, bijvoorbeeld door steekproefsgewijs te toetsen of
de client daadwer elijk in zorg is genomen.
Registreert en beheert op inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.

Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
aakt concrete afspraken met zorgaanbieders en andere stakeholders in zijn
kernwerkgebied regio's zodat de verzekerde binnen de tree nor de benodigde zorg
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 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 zorginkoop en zorgbemiddeling.

Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge verbeterafspraken 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 zorgaanbieders. In het bijzonder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de wachttijden voor de diagnosegroepen met de langste
wachttijden ('probleemdiagnoses'): autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht
verstandelijke beper ing in combinatie met ggz-problematiek;
onitort waar mogeiijk in samenwerking et 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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Hande/en 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:
aakt concrete afspraken met zorgaanbieders en andere stakeholders in zijn
kernwerkgebied regio's zodat de verzekerde binnen de treeknorm 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.
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 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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Kenmerk

315846/482385

On erwer

Daturn

deflnitlevfe terugkoppeling Integrale co'ntfol'es ZVW

17 december 2018

Gcachte
In mei hebben wij u een bezoelc gebracht in het k der van e
wachttijden in de zorg. Begin augustus hebben wij u vervolgens
gei'nformeerd over de voorlopige uitkomsten en u gevraagd hierop te
reageren. Wij hebben daarna uw reactie op zowel de individuele

beoordeling als het beoordelingskader meegenomen bij het bepalen van
ons definitie e oordeel, waarover we u in deze brief informeren.

Wachttijden
Wij ver achten van zorgverzekeraars a at zij een actieve hduding
aannemen om de waohttijden in de zorg - samen met andere partijen -

terug te dringen. Begin 2018 heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
in een tussenrapportage1 2 * * hiervoor de randvoorwaarden7 geschetst. De

focus in deze rapportage ligt onder andere bp de rnedisch specialistische
zorg, de wijkverpleging en de geestelijke gezondheidszorg. We hebben
destijds tevens aangekondigd te controleren welke acties
zorg erzekeraars nemen om wachttijden in deze sectoren terug te
drin en.

Beoordelingskader
Zorgverzekeraars hebben gen zorgplicht, di is een open norm. Vopr e

con roles hebben ij daarom een beoordelingskader ontwik eld. Dit
kader hebben wij gebrui bij de beoordeling van u inspanningen om e
aohttijden te ver inderen. Het Verduidelijkt tevens wat de a an u
verwach . Het beoordelin skader is tot s and gekomen op basis van
reeds bij u bekende afspraken en aandacht unten. Met het voldoen aan

het kader geldt overigens niet automati ch dat u heeft voldaan aan de
zorgplicht. Dat is jmmers een resultaatver lichting, waarbij het resultaat
- tijdige zorg v n goede kwaliteit - telt.
1 https://w .hza.hl/actueel7n euw's/2018/01/15/extra-inzet nod g-ofnT-wachtEijdenterug-to-dringnn

2 :Deze betreffenInzicht in om.yang en ard van de: wachttiidgn, geyoel van urgentie en
noo zaak om probleem pp te iossen, samenwerken om tot oplossingen te kcmen, good
r ctices delen en betere informatie over zorgbemi deling.

Nederlandse Zorgautoriteit

Bij de terugkoppellng van de laahhan 'u'n het=

ader aan zorgverzekeraars vgorgelegd. We hebben de reacties van hen 315846/482385
betpokken bi] het deflnitief maken hiervan. Tq gJ ben wq in pagjna
o tober een gesprek gehad met Zorgverzekeraars Ne erland (Z )3. In 2 van 3
dlt overleg heeft Z'N toegezegd om eind november met een gezamenlijk
door de achterban gedragen reactie te komen op het kader, wat we
zoudeh kuhheh betrekken bl] het vaststellen van het definitieve kader. In
november heeft ZN laten weten dat het helaas niet zbu lukken om tijdig
een bljeenkomst hier oormet haar achterban te organiseren. Vervolgens
hebben we besloten, met het doel om u dit kalenderjaar een definitieve
teru koppeling te kunnen ge en, het kader deflnitief te maken op basis
van de individueie* , § an zor wg «ii|ii
Beoordeling
Door middel van inter iews en het beoordelen an ver regen en/of
openbare documenten hebben ij Informatie erzameld, die e hebben
gebru kt om tot een oordeel te komen. Het beeld dat hieruit ontstaat
hebben e aan uw vcorgelegd. Uw reactie hierop hebben wij
meegenomen bij het uiteindelijk vastgestelde definitie e beeld over de
mate waarin u zich inspant om de achttijden te verminderen. In de

bijla e leest u terug at ij met u reactie hebben gtfMltift bt eike
aanpassingen dlt heeft geleid ten opzidite van het concept beeld.
Vervolg
e bepprdelin skaders ijn ont ikkeld om houvast te bieden bij de
inspanningen die we an zorg erzekeraars ver achten. Door u hierover
te informdren en u terug te geve in hoeverre u aan deze verwachtingen

oldoet, wordt voor u duidelijk waar er nog ruimte is oor erbeteringen.
eze ruimte hebben wij In de b jlage per onderdeel n het kadef
aangeven. In het t eede kwartaal van het komende jaar gaan wij
toetsen of u genoemde verbeteringen heeft erealiseerd.

3 Wij hebben, u hierover op 17 Okto er 2017 per mail (UPDATE: Stand van zaken
in egraie controles wachttijdeh) gei'nformeerd. Hierb j hebben e tevens aai gege en
wa wp met de Individuals reacties op het toetsingskader iiebben gedaan.

2 (i-lS.
Nederlandse Zargautoriteit

Verder publiceren we begin volgend jaar hot samenyattend rapport van Kenmer
dit onderzoek waarin e een overzicht geven van onze bevindingen per 315846/482385
sector. Zodoende wordt zichtbaar in hoeverre zorgverzekeraars in het pagina
algemeen zich ins annen pm de v achttijden te ver inderen4. Dit 3 van 3
overzicht wordt aangevu d met gocde voorbeelden en delen ij met u,

.zod'at u hier an gebruik kunt maken bij het op akkeh van de
verbeterpunten.
Hoogachtend,

Nederlandse Zorgautoriteit
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4 In deze rapportage zullen zorgverzekeraars nief metsfi m eh tpendam 6I
genoema.
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Bijlage: Individuele beoordeling Zorg en Zekerheid
Hieronder is per. onrierde l van het beoordolingsk der vveergegeven wat de bevindingen van

de IMZa zijn. Het aat hierbij om e aandach spunten en ood practices.., Zoals ih de brief is
aangegeveh yerwachteh e dat u met deze aandachtspunten aan de slag gaat.

Wijkverpleging
Inzicht in de wacht jstproblematiek
Omdat er voor de ijkverpieging nog gee wachttijdreg stratie bestaat, is dit punt nog niet
mecgenornen in de beoordeling. ¦ .

Schrifteliike reactie van Z&Z van BQ aUdustus 2018

Handeien richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar: •

Schrifteljike reactie van Z&Z van 30 auaustus ?.Q18
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De zorgverzekfiraar:
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Geestelijlcegezondheidszorg
Inzicht in de wachtlijstproblematiek
Dp zorgvorzckeraar:

Hantieien rich ting' verzekerden '

De zorgverzfekeraar:

Schriftelilke reactie van Z&Z van 30 auaustus 2018

Handelen rich ting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
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Bijlage: Definitief beoordelingskader
Wijkverpleging
Inzicht in wachtlijstpivblematiek
De zorgverzekeraar:

Waet welke dementioregio in zijrt werkgebied een adequate wachtlijstregistratie voert voor
casemanagemen dementie (CMD) en verkrijgt inzicht in e opzet van deze registratie;
Overlegt zo nodig met de dementieregio over de voortgang van eze registratie en over
het aantai wachten en, en initieert waar nodig aanscherping an de registratie.
Handelen rich ting verzekerden
be orgverzekeraar:

Bemiddelt zijn verzekerden naar org odra zij erom ragen en hanteert daarbij een
duidelijke handleiding;
Inform rt verzekerden o er de ogelijkheid van zorgbemiddeiing, waaronder in ieder
geval via de website;
Meet de resultaten van zorgbemiddeiing, bijvoorbeeld door ste kproefsgewijs e oetsen of
de client daad erkelijk in zorg is genomen.
Registreert en behee op Inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:

Spreekt af met zorgaanbieders dat zij, als zij de client niet in zor kunnen nemen , zo
nodi zor elders in de regjo organiseren of do client hiervoor naar de zorgverzekeraar

verwijzen;
- Spreekt met de zorgaanbieders af hoe hfj bij hen controleert of cli nten binnen zijn
tijdigheidsnormen gepiaatst of doorbe iddeld zijn;
Zorgt voor een efficiente organ satie van specialistische en on-planbare zorg en bclegt de

verantwoordelijkheid In de regio duideltjk;
Maakt met zorgaanbieders,afspraken over een doelmatige inzet van personeel, re ening
houdend met orgz aarteverschillen.
Streeft naar een volledige dekking van zijn ernwerkgebied door dementienetwerk n.

t Controleert of palliatief termihale thuiszorg tijdig verieend wordt aan erzek rden.
Neemt tijdig een beslissing op verzoe en om een omzetplafond te verhogen, die correct

zijn ingediend.
Bedrijfsprocessen
De zorg erzekeraar:
- Met management Van,de organisatie stuurt op het behalen en inzichtelijk maken an

resultaten. Hiervoor is periodieke informatie over de toegankelijkheid van zorg
beschikbaar;
Kent een operationele o erlegstructuur tussen tenminste zorginkoop en orgbemiddeiing.

Individuele cases, periodieke uitkomsten en onderlinge efbeterafspraken zijn hierih
duidelijk belegd.
Agenderen
De zorgverzekeraar:

- Werkt sa en met (regionale) stakeholders (o.a, gemeenten) in zijn kernwerkgebied aan
de beschikbaarhei en tijdigheid van het (regionale) zorgaanbod en een goede
afstemrning tussen Wmo, jeugdwet, Wlz en Zv ;

Stimuleert een goede doorstroming van e jui te clienten n ar e y jkverpleging via de
indieatiestelling, Hij zet zorgaanbiedefs bijvoorbeeld aan tot intervisie of instructie van
verpleegkundigen of toepassing van de transmurale zorgbrug.

1

Medisch specialistische zorg

Inzicht in wachtlijstprobiematiek
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 Vbor de diagnosegroepen met de langste
wachttijden (marktscan NZa) oogheelkunde, neuroiogie, neurochirurgle, reumatologie,
revalidatiezorg, MDL, pijnbestrijding/anesthesiolbgie.
Monitort aar mogelijk in samenwerking met andere zv, e ontwi keling van de
wachttijden in de regie's en bij gecontracteer e zorgaanbieders Ifi het bijzonder monitort
de zorgverzekeraar de achttijden voor de diagnosegroepen met de langste wachttijden
(marktscan NZa) oogheelkunde, neuroiogie, neurochirurgle, reumatologie, re alidatiezorg,
MDL, pijnbestrijding/anes hesiologie.
Handelen riebting verzekerden
De zorgverzekeraar:

Bemiddelt zijn verzekerden naar org zodra zjj prom vragen en hanteert daarbij een
duideiijke handleiding;
Informeert verzekerden over de mogelijkheid van zorgbem ddeling, waaronder in ieder
geval Via de website;
Mee de resultaten van zorgbemiddeling, bijvoorbccld door steekproefsge ijs te toetsen of
de client daadwerkelijk in zorg is genomen.
Registreert en beheert op inzichtelijke ijze bemiddeiingsverzoeken.
Handelen riebting zorgaanbieders
De zorg erzekeraar:
aakt concrete afspraken met zorgaanbieders en andere stakeholders in zijn
kernwerkgebied re io s odat de ver ekerde binnen de treeknorm de benodigde zorg

ontvangt;
- Monitort d voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen erop aan als de yoortgang
Van afspraken in het geding is;
Neemt tijdig Pen beslissing op verzoeken om een omzetplafond te verhegen, die correct
zijn ingediend.
Bedrijfsprocessen
De zorgverzekeraar:

Het anagement van de organisatie stuurt op het: beha en en nzichtelijk maken van
resultaten. Hiervoor is periodie e informatie over de toegan eiijkheid van zorg
beschikbaar;
Kent een o erationele overlegstructuur tussen tenminste zorginkoo? en zorgbemiddeling.

Individuele cases, periodieke ultkomsten en onderlinge verbeterafspraken zijn hierin
duidelijk bele d.
Geesteli ke gezondheidszorg

Inzicht in wachtlijst robiematiek
De orgverz keraar:

Heeft inzicht in de achttijden in zijn kern erkgebied regio's (i.e. regio met hoog
marktaandeel) en bj zijn gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder heeft de
zorgverzekeraar inzicht in de achttijden Voor dp diagnosegroepen met de langste
achttijden ('probleemdiagnoses ): autisme, persoor.lijkheidsstoornissen, trauma, en licht

verstandelijke bepefking in Combinatie met ggz-problematiek;
- Monitort waar ogelijk in amen erking met andere zv, de ontwikkeling van de

wachttijden in de regio's eh bij gecontracteerde zorgaanbieders. In het bijzonder monitort
de zorgverzekeraar in de achttijden voor de diagnosegroepen et de langste wachttijden
('probleemdiagnoses ): autisme, persoonlijkheidsstoornissen, trauma, en licht
verstandelijke beperking in co binatie met gg -problematiek.
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Handelen richting verzekerden
De zorgverzekcraar;

Befniddelt zijn verzekerden naar zorg zodra zij erom vragen en hanteert daarbij een

duidelijke handleiding;
Inforraeert verze erden over de mogelijkheid van zorgbemiddeling, aaron er in ieder
geval via de w bsite;
Meet de resulta en van zorgbemiddeling, bijvoorb eld door steekproefsge ijs te toetsen of
de client daad erkelijk in zor is genomen.
Registreert en beheert op inzichtelijke wijze bemiddelingsverzoeken.
Handelen richting zorgaanbieders
De zorgverzekeraar:
aakt concrete afspraken met zorgaanbieders en andere stakeholders in zijn:

kern erkgebied regio s zo at de verzekerde binnen de treeknorm de beno igde zorg
ont angt;
Monitort de voortgang van deze afspraken, en spreekt partijen erop aart als de voortgang

van afspraken in het geding is;
IMeemt tijdig een. beslissing op verzoeken om een om etplafond te verhogen, die correct

zijn ingediend.
Bedr jfsprocessen
De zor verzekeraar:

- Het ma agement van de organisatie stuurt op bet behalen en inzichtelij aken an
resultaten. 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
duidelijk belegd.
Agenderen
De orgverzekeraar:
Werkt sa en met relevante stakeholders (o.a. ge eenten) in zijn kern werkgebied aan de

beschikbaarheid en tijdighei an het (regionale) zorgaanbod en een goede afstemming
tussen Wmo, Jeugdwet, Wlz en Z w;
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Geachte me rouw

Bijgaand ontvangt u de reactie an Zorg en Zekerheid met betrek ing tot
de uitvraag van informatie over de aanpak van de wachttijden in de ggz.
Met vriendelijke groet,

maandag t/m donderdag
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Zorg en Zeker eid

Postbus 400
2300 AK Leiden
www.zoraenzekerheid.nl
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Informatie Z&Z wachttijden t.b.v. NZa, februari 2018

Informatie Zorg en Zekerheid omtrent wachttijden in de ggz

Bijgaand ontvangt u de reactie van Zorg tfZekerheid op uw verzoek on) nadere informatie met
betrekking tot de aanpak an de regionale wachttijden in de ggz.
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Bijlage 1, overzicht aanvullende contractering 2018
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Bijlage 2, overzicht wachttijden top3 aanbieders 20 februari 18
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Geriatrie Team
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Maatregelen
Tr perken wachttijden "
; 20 d cember2017

Maatregelen
Generieke maatregelen:

1

28-02-2019

2
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Capaciteit en arbeidsmarkt

Maatregel 2: Inzet basispsychologen

Capaciteitsbuffer:
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Kosten en baten

Kosten en baten

Maatregel 4
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Kosten en baten
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Inzet maatregelen

garantie 1 juli 2018 binnen Treeknorm
i
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