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datum en het kenmerk van
deze brief.

U heeft in uw ledenvergaderingen geconcludeerd dat u nog niet tot ondertekening
van het Integraal Zorgakkoord (IZA) kon overgaan. U steunt de inhoudelijke
richting van het IZA en staat achter de afspraken. Uw zorgen betreffen de
uitvoering: leiden de afspraken ook echt tot een verandering in de zorgcontracten
van zorgverzekeraars? Het is duidelijk dat het belangrijk is voor uw vertrouwen
dat al in de contractering voor 2023 een zichtbare stap wordt gezet.
We staan met elkaar voor een grote opgave en de wijkverpleging speelt daarin
een cruciale rol. Daarom moeten we op de kortst mogelijke termijn aan de slag
met de uitvoering van het IZA. Dat is in ieders belang.
Omdat de wijkverpleging een belangrijke rol speelt, is voor 2023 het budgettair
kader wijkverpleging € 533 miljoen hoger dan de verwachte uitgaven in 2022
(o.b.v. de meest recente cijfers). Het startpunt is dan € 3,7 miljard. Daarbovenop
mag de wijkverpleging in 2023 verder groeien met 2,0%.
De afgelopen dagen hebben we met u, met de zorgverzekeraars en met de NZa
besproken hoe de uitvoering voor 2023 verder verhelderd kan worden. De
besteding van de middelen wordt op basis van deze gesprekken als volgt
verduidelijkt:
De hoofdlijnen van de aanvullende afspraken tussen ActiZ, Zorgthuisnl en ZN over
de uitvoering van het IZA betreffen:
De expliciete toezegging van de zorgverzekeraars dat zij ook al voor contractjaar 2023 IZA-conform gaan inkopen en contracteren en dat zij verwachten
daardoor 250 miljoen euro (bijna 8%) aan extra omzet in de wijkverpleging
2023 te realiseren ten opzichte van de realisatie in 2022. Deels (175 miljoen)
in de vorm van extra middelen middels IZA-conforme contractering en inkoopafspraken (in het reguliere inkoopproces) voor o.a. vitalisering van de sector,
passende zorg, meer ruimte in de wijk, systeemfuncties (dekking en tarief)
ed. En deels (75 miljoen, gegarandeerd) in een IZA-fonds voor wijkverpleging
onder gezamenlijke aansturing van ZN en de sector.
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Daarnaast wordt over de reeds bestaande IZA-werkagenda voor wijkverpleging afgesproken dat de gezamenlijke kostentool met bijbehorend proces in
Q1 2023 beschikbaar komt en dus ingezet kan worden voor IZA-conforme
contractering en verdere investering in de sector per 2024.
Deze afspraken staan los van OVA, los van transitiemiddelen en los van het salarisgat (SER) dat op andere tafels dan IZA ligt. Bovenstaande hoofdlijnen wordt
uitgewerkt in een aanvullend document dat na ondertekening van het IZA door
partijen ondertekend zal worden.
Vanzelfsprekend zal, zoals tussen IZA partijen is afgesproken, de Autoriteit
Consument en Markt nog bezien hoe we de met elkaar in het IZA vastgelegde
ambities en bovenstaande afspraken binnen de kaders van de bestaande
mededingingsregels kunnen realiseren. Verder zal ik de NZA vragen bij de
uitoefening van haar wettelijke toezichtstaken op het IZA ook deze afspraken te
betrekken.
Ik hoop dat we u, met bovenstaande verhelderingen van de afspraken uit het IZA,
voldoende vertrouwen geven in een voortvarende uitvoering van de door u zeer
gewenste investeringen in de wijkverpleging.
Hoogachtend
de minister •or Langdu
en Sport,

Zorg

Conny
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