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Betreft Ketenafspraken afbakening verpleging tussen WIz en Zvw

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte mevrouw Kaljouw,

Medio 2015 heeft Zorginstituut Nederland een standpunt ingenomen over de
afbakening van verpleging die onder de Wlz of de Zvw valt. Het gaat hierbij met
name om verpleging in het kader van Medische Specialistische Verpleging Thuis
(MSVT). Volgens het aan deze brief bijgevoegde standpunt, valt nagenoeg alle
verpleging aan mensen met een Wlz-indicatie onder de Wlz. Dit is anders dan de
afbakening zoals deze tussen de AWBZ en de Zvw was en de huidige
uitvoeringspraktijk. Het Zorginstituut heeft in het standpunt aangegeven dat
implementatie van dit standpunt gevolgen heeft voor de uitvoeringspraktijk. Deze
gevolgen zijn door VWS via de HLZ-implementatietafel verkend in samenspraak
met branches van zorgaanbieders, ZN en de NZa. De conclusie is dat een
zorgvuldige implementatie van het standpunt in 2016 nog niet mogelijk is omdat
nader onderzoek naar de impact op inhoud en bekostiging noodzakelijk is.

Met deze brief bevestig ik de afspraken die in de keten zijn gemaakt tot het
continueren van de situatie van voor de hervorming van de langdurige zorg (HLZ)
voor wat betreft de afbakening van verpleging tussen de Wlz en de Zvw,
waaronder ook het continueren van de prestatie ‘Nabij patiënt trombosediensttest
onder de Zvw’. Zorginstituut Nederland zal bij haar standpunt vermelden dat de
afbakening zoals zij hebben beschreven, voor het jaar 2016 nog niet kan worden
geëffectueerd. U heeft aangegeven met dit gegeven rekening te willen houden in
uw beleidsregels zodat de verpleging nog geboden en bekostigd kan worden
volgens de huidige uitvoeringspraktijk.

Zoals in de kader- en voorhangbrief langdurige zorg 20162 is vermeld, zal worden
nagegaan of vanwege het standpunt rondom verpleging voor het kader 2017
nadere afspraken noodzakelijk zijn. Het ministerie van VWS zal hiertoe in januari
2016 het initiatief nemen.

1 Deze prestatie valt onder de categorie overige zorgproducten en heeft declaratiecode
190259
2 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015-2016, 34 104, nr. 74
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Ik dank de ketenpartijen zoals vertegenwoordigd bij de HLZ-implementatietafel, Directie Langdurige Zorg

voor de constructieve houding bij het continueren van de huidige
uitvoeringspraktijk op basis van de situatie van voor de HLZ voor wat betreft de
afbakening van verpleging tussen de Wlz en de Zvw. Hiermee wordt het risico op Kenmerk

discontinuïteit in het leveren van verpleging aan cliënten met een Wlz-indicatie
881399-145130-Lz

voorkomen.

Naar aanleiding van bovenstaande, zijn aanvullende afspraken nodig met partijen
(de Nederlandse Zorgautoriteit, Zorgverzekeraars Nederland, het Zorginstituut
Nederland, de Auditdienst Rijk en de Nederlandse Beroepsorganisatie van
Accountants) zodat de rechtmatigheid van de definitieve vaststelling van de
risicoverevening en de verantwoording van het zorgverzekeringsfonds door het
Zorginstituut is geborgd.

Een afschrift van deze brief zal ik aan de deelnemers van het overleg van de HLZ
implementatietafel en de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants doen
toekomen.

Hoogachtend,

de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de directeur-generaal Langdurige Zorg,

)
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• • van der Burg
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