Verslag discussiepunten, knelpunten en oplossingen:
Zoals besproken op 7 januari 2019 op de bijeenkomst
‘Samen zorgen voor mensen met een Langdurige
Bewustzijnsstoornis’.

“Fijn dat de betrokken partijen vandaag op deze manier
met elkaar in gesprek waren. EENnacoma zorgt ervoor dat
het gesprek gaande blijft en benadert het Zorginstituut
voor eventuele (ondersteunings)vragen”

Deze bijeenkomst is georganiseerd door het Zorginstituut
en het programma is tot stand gekomen vanuit alle
betrokken partijen.

Op 13 februari is er een bijeenkomst vanuit het Netwerk
EENnacoma. Hierin zullen vervolgacties en wat hiervoor
nodig is besproken worden.
.

“Om zorg te dragen voor goede
diagnostiek en verwijzing van
patiënten en hun naasten door de
zorgketen zou er een mobiel
team tot stand moeten komen.”

Acute fase

Deelname aan het zorgprogramma bij Libra
wordt vergoed door alle zorgverzekeraars. Het
idee is dat vanaf nu in principe alle patiënten
met een LBS eerst bij Libra komen, tenzij er
een contra indicatie is of de familie voorkeur
heeft voor een andere zorgaanbieder/locatie
heeft.
“41% van de
mensen die
gediagnosticeerd
zijn met een LBS
hebben niet de
juiste diagnose”

De competenties van hoofdbehandelaar in de
Post-acute en langdurige fase moeten leidend
zijn. Een eerste competentieprofiel is vanuit
de artsen in het expertisenetwerk
(specialisten ouderengeneeskunde en
revalidatieartsen) ontwikkeld.

Post-acute fase

“Er is in de acute fase te vaak sprake van valse wanhoop”

Er missen nog concrete beschrijvingen van goede
zorg in de acute fase van zorg voor mensen met een
LBS. Met name in de communicatie met naasten en
de ondersteuning in de moeilijke beslissingen die
professionals moeten nemen, valt nog veel te
winnen.

Het Zorginstituut heeft een
verduidelijking van het standpunt
uit 2016 opgesteld waaruit blijkt
welke zorg wel/niet verzekerde
zorg is. De betrokken partijen
gaven aan hiermee uit de voeten
te kunnen.

Per 1 januari 2019 wordt er
bij Libra zorg geleverd voor
volwassenen met een LBS.
Hieraan wordt een onderzoek
gekoppeld naar de
uitkomsten van deze zorg.

“‘De eerste 24 maanden zijn cruciaal.
Ook na 14 weken kan nog betekenisvol
herstel optreden, en dat vraagt om
gespecialiseerde zorg; naar een leefbaar
leven, of een liefdevol loslaten”

Er is behoefte aan een landelijke
registratie om het volgen van
patiënten over de keten mogelijk te
maken. Hierin wordt bijvoorbeeld
het soort hersenletsel, demografie
en bewustzijnsniveau bijgehouden.
De betrokken partijen
werken nu gezamenlijk
aan beschrijving van
goede zorg in de
langdurige fase.

Langdurige fase

“Wat gebeurt er nu een nieuwe groep
zorgvragers wordt aangeboord, die
mogelijk zelfs vanuit het buitenland
komen? Gaan er wachtlijsten ontstaan?
En zo ja, hoe gaan we daar dan mee
om?”
Vanuit zorgverzekeraars wordt de
wens uitgesproken om de zorg te
concentreren. De verwachting is
dat er veel vraag is/ zal komen
naar deze zorg. Mogelijk komt er
meer vraag dan aanbod.

“30 jaar geleden
werden dezelfde
knelpunten
gesignaleerd, nu
zijn we op de
goede weg….”

Bekostigingsvraagstuk: Er is een knelpunt in de
bekostiging van zorg voor mensen met een LBS in
de langdurige fase. Voor de stelselherziening van
2015 werd deze zorg veelal uit de AWBZ
gefinancierd. Nu kan niet op voorhand gezegd
worden dat het gaat om de Wlz. Bovendien dekt
een Wlz indicatie vaak de zorgkosten niet volledig.
Hoe kan er een passende bekostiging tot stand
komen? Betrokken partijen gaan hierover met de
NZa in gesprek. Wordt vervolgd…
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