Toegang tot de langdurige zorg
Indiceren als vraagstuk in het stelsel van WLZ en aanpalende financieringswetten
Woensdag 12 december 2018
13.00 tot 17.00 uur

Locatie : ZN (Zorgverzekeraars Nederland), Sparrenheuvel 16, 3700 AM Zeist

Aanleiding thema:
Toegankelijkheid is een wezenlijk onderdeel van ons zorgstelsel. Het is in ieder geval het onderwerp
dat jaarlijks de meeste Kamervragen oplevert. De financiële toegankelijkheid is geregeld in een
viertal wetten: Zorgverzekeringswet, Wet langdurige zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en
de Jeugdwet. Een ‘indicatie’ is geboden om de langdurige zorg te effectueren, waarvoor de wet
Langdurige Zorg de aangewezen wet is. Dat neemt niet de weg dat ook de andere wetten een
aandeel in de langdurige zorg kunnen of moeten leveren. In de praktijk leidt dit tot de nodige vragen
en problemen vooral vanuit cliënten perspectief.
Deze nascholing brengt uitvoerders van de vier wettelijke regelingen bijeen om helderheid te
brengen in de relaties en samenhang die geboden is voor een zorgpakket langdurige zorg waar de
cliënten ‘recht’ op hebben. Daartoe zullen sprekers vanuit hun praktijk het ‘grensverkeer’ bespreken
en met de deelnemers naar wegen zoeken om integraliteit van zorgtoewijzing voor hun cliënten te
verbeteren.

Leerdoelen
1. Inzicht in de indicatiestelling vanwege de Wet Langdurige Zorg, respectievelijk de wettelijke
zorgbijdrage in de langdurige zorg vanuit de aanpalende wetgeving van Zorgverzekeringswet,
WMO en Jeugdwet.
2. Overzicht verkrijgen van de actuele problemen die ter zake spelen in het veld
3. Aanpak en oplossingen genereren voor de praktijk
Competenties
Kennis en wetenschap
Professionaliteit en kwaliteit
Medisch handelen

40 %
40 %
20 %

Programma:
13.00 – 13.30 uur Inloop
13.30 – 13.35 uur

Korte inleiding door de dagvoorzitter:
Willem van Bork, lid ‘VAV’ werkgroep Langdurige Zorg, adviserend
geneeskundige langdurige zorg bij Zorg en Zekerheid.

13.35 – 14.00uur

Indicatie voor Verpleeghuis, GRZ en ELV:
Ellen Vreeburg SO/kaderarts GRZ Vivium/stafdocent Gerion.

14.00 – 14.25 uur

Indicatiestelling verpleegkundige zorg thuis:
Maria v.d. Wal, verpleegkundige team medisch advies bij VGZ Zorgverzekeraar, team langdurige zorg.

14.25 – 14.55 uur

Indicatie WLZ
Heike Engelen, Arts CIZ en opleider.

14.55 – 15.25 uur

Pauze

15.25 – 15.50 uur

Indicatie WMO:
Wim Bijl, Inkoper WMO, Gemeente Den Haag.

15.50 – 16.30 uur

Discussie: Hoe komen we tot verbeteringen en oplossingen?

16.30 – 16.45 uur “Oogst en resultaten”
16.45 uur

Sluiting

De bijeenkomst is bedoeld voor:
- Leden van de Vereniging Artsen Volksgezondheid
- Overige bij de KAMG aangesloten verenigingen, indien er nog plaats is.
Aanmelden en kosten:
Voor VAV-leden is de nascholing zonder extra kosten.
Overige deelnemers betalen € 50,00.
Aanmelden: https://vav-site.e-captain.nl, klik hier op activiteiten, selecteer de juiste activiteit en klik
dan op inschrijven.
Introducee mee?:
VAV-leden kunnen voor deze bijeenkomst één collega als introducee meenemen.
Stuur dan even een mailtje naar: secretariaat@vavolksgezondheid.nl.

