Belangrijkste wijzigingen Voorschrift Zorgtoewijzing 2018

Inleiding
Voor u ligt het Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz 2018 (hierna: Voorschrift ZTW). Dit document
is een addendum bij de inkoopdocumenten voor het jaar 2018. Het Voorschrift ZTW bevat de
belangrijkste en noodzakelijke wijzigingen naar aanleiding van de nieuwe beleidsregels van
de NZa. Tevens is er een stap gezet in de administratieve lastenverlichting.

Belangrijkste wijzigingen vanaf 1 januari 2018












Palliatieve terminale zorg (hierna: PTZ): De indicatiestelling voor het zorgprofiel VV10
komt te vervallen vanaf 1 januari 2018. Het Voorschrift ZTW beschrijft wat dit voor
gevolgen heeft voor mensen die PTZ nodig hebben en die zijn opgenomen of thuis
wonen.
Medisch Specialistische Verpleging in de thuissituatie (hierna: MSVT): MSVT-zorg
geleverd op voorschrift van de medisch specialist valt niet langer onder de Zvw, maar
onder de Wlz wanneer mensen een indicatie voor de Wlz hebben én er geen direct
toezicht of interventie van de medisch specialist nodig is. Om die reden worden de ZZPen VPT-tarieven per 1 januari 2018 generiek verhoogd. Er komt geen aparte prestatie
voor deze zorg, die wordt gedeclareerd onder een van de reguliere Wlz-prestaties
verpleging.
Positieve beschikkingen bij MPT en VPT worden niet meer naar de cliënt gestuurd.
Wanneer de cliënt bij de indicatiestelling al weet wie zijn voorkeuraanbieder is en hoe hij
zijn zorg wil krijgen kan het zorgkantoor automatisch een zorgtoewijzingsbericht
aanmaken voor deze zorgaanbieder of eerst zelf contact opnemen met de cliënt om na te
gaan of de cliënt goed op de hoogte is van de keuzemogelijkheden voor Wlz-zorg en of
de voorkeuren zoals opgenomen in het indicatiebesluitbericht passen bij zijn wensen en
zorgvraag. Hiermee geven zorgkantoren verder invulling aan hun verantwoordelijkheid
op het gebied van informatieplicht.
De toestemmingsverklaring voor tijdelijke behandeling naast een ZZP of VPT is aan de
voorkant losgelaten. De verantwoordelijkheid voor het inzetten van noodzakelijke
behandeling ligt bij de zorgaanbieder, in afstemming met de cliënt. Er zal een achteraf
controle worden ingericht zodat zorgaanbieders die misbruik maken van deze regeling
aangesproken kunnen worden op hun gedrag.
Het protocol Crisiszorg en protocol Meerzorg zijn geïntegreerd in het Voorschrift ZTW.
Het meerzorgprotocol is fors herschreven, namelijk:
o Het document is teruggebracht naar een algemeen deel en de processtappen voor de
drie onderdelen: intramuraal regulier, intramuraal proeftuin en thuiswonend.
o De proeftuinen zijn verbreed voor alle sectoren en verlengd voor één jaar (t/m 2018).
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Alle aanvraagsjablonen zijn digitaal geworden.
Het aanvraag sjabloon intramuraal is aangepast naar aanleiding van input van
zorgaanbieders en uitgebreid met een optionele weekplanner.
Het PGB aanvraagsjabloon is aangepast en herschreven.
Het document ‘Uitvoering regelingen extra budget 2018 Persoonsgebonden budget’
wordt niet opgenomen in het Voorschrift ZTW, maar wordt gepubliceerd als een
apart document voor de budgethouder.

Tweede versies van het Voorschrift Zorgtoewijzing Wlz 2018
Vanaf 1 april 2018 zijn alle wijzigingen ten aanzien van iWlz 2.0 van kracht. Dit betekent een
forse aanpassing van het Voorschrift ZTW. Om die reden wordt voor 1 april 2018 een tweede
versie van het Voorschrift ZTW gepubliceerd. Het streven is deze aprilversie in februari 2018
te publiceren.
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