Afschaffen minutenregistratie wijkverpleging

Verantwoording op basis van inhoud en verslaglegging
Wat verandert er?

Wijkverpleegkundigen en hun teamgenoten waren veel tijd kwijt met het registreren van het aantal minuten zorg bij de
cliënt thuis en bijkomende afstemming van zorg met onder andere de huisarts. Dat hoeft niet meer om de geleverde zorg
te kunnen verantwoorden. De planning vormt voortaan de basis voor de declaratie.

Wat kan jij doen?

Je werkgever kan – indien administratieve lasten nog niet zijn teruggebracht door een andere slimme manier van
werken – per 1-1-2019 overstappen en heeft tot 1-1-2020 de tijd om de administratieve lasten te verlagen. Ga hierover
in gesprek met je werkgever.

Wat gebeurt er achter de schermen?

Aanbieders richten hun bedrijfsvoering zo in dat er met deze registratiestandaard gewerkt kan worden. Zorgverzekeraars
geven aanbieders inzicht in de controlesystematiek. Implementatie wordt begeleid door een handreiking, helpdesk en
praktijkteam. Kijk op www.ordz.nl voor de laatste stand van zaken.

1. Zorgplan

2. Planning

3. Realisatie

Je bepaalt in overleg met de cliënt
de doelen, aard, omvang en duur
van de zorg. Je doet dit op basis van
onder andere de zorgvragen en het
sociale systeem van de cliënt.
Bij het opstellen van het zorgplan
volg je de richtlijn verslaglegging
van V&VN.

Op basis van het zorgplan wordt
een planning gemaakt.
Hierin wordt de zorginzet bij de cliënt
thuis en tijd voor coördinatie van
zorg meegenomen (bijvoorbeeld
telefonisch overleg met de huisarts).

Stap 1 en 2 zijn onderdeel van het
verpleegkundig proces. De planning
is de basis voor de declaratie.
Zorgverzekeraars kijken bij eventuele
controles eerst of de bedrijfsvoering
van de organisatie klopt. Als ze op
basis van die controles denken dat er
onrechtmatige zorg is geleverd, kan
er een controle op zorgplanniveau
plaatsvinden.

Maar de zorg is toch niet
100% te plannen?
4. Tenzij
Tijdens een zorgmoment kun je onverwacht meer tijd kwijt zijn. Als dit meer
is dan gebruikelijke schommelingen, dan pas je de planning hier achteraf
op aan. In de voortgangsrapportage is te vinden wat de aanleiding was.
Als het om een structurele verandering gaat, dan pas je het zorgplan aan.

