Voorschrift zorgtoewijzing 2018 – versie februari 2018

Inleiding
Op 1 april 2018 vindt de release van iWlz 2.0 plaats. In verband met de aanzienlijke
wijzigingen in de zorgtoewijzingsprocessen die hiermee samenhangen, adviseren wij u het
Voorschrift zorgtoewijzing goed door te nemen.
ONS KENMERK

Belangrijkste wijzigingen
•

•

•

•

•

De indeling van het Voorschrift zorgtoewijzing volgt het opnameproces. Zo begint het
Voorschrift zorgtoewijzing met de verschillende vormen van zorg thuis. Daarna volgt
een apart hoofdstuk over verblijf in een instelling. Dit sluit beter aan op het huidige
proces waarbij de cliënt centraal wordt gesteld en zo lang mogelijk thuis blijft wonen.
Een nieuwe rol is geïntroduceerd: coördinator zorg thuis. Daarmee ontstaat een
duidelijk onderscheid met de rol van dossierhouder, ofwel de aanbieder die de opname
regelt.
Het toewijzen in functies en klassen is vervangen door toewijzen van leveringsvormen
(Verblijf, VPT, MPT, PGB) en een percentages van het beschikbaar budget. Hetzelfde
type zorg, bijvoorbeeld persoonlijke verzorging, verpleging of dagbesteding, kan
gelijktijdig aan meerdere aanbieders én in zowel MPT als PGB worden toegewezen. Dit
zorgt voor meer keuzevrijheid voor de cliënt. De declaratie van zorg thuis blijft in de
huidige NZa prestaties; daarin verandert niets.
Extra budget (bijvoorbeeld EKT, PTZ of Meerzorg) kan altijd worden aangevraagd via
het berichtenverkeer. Dit betekent minder handmatig werk en betere mogelijkheden
voor de monitoring op doelmatigheid. Doordat in iWlz 2.0 de leveringsvorm en de
budgetcomponent(en) centraal staan, wordt het zorgtoewijzingsproces duidelijker en
eenvoudiger. Er hoeven minder vaak wijzigingen van zorgtoewijzingen aangevraagd te
worden. Daarnaast hoeft een zorgaanbieder minder vaak mutaties door te geven.
Een vermindering van de administratieve lasten:
o In alle situaties waarbij sprake is van een positief besluit over zorg thuis, wordt de
positieve beschikking voor de duur van het indicatiebesluit afgeven.
o Zorgkantoren beoordelen aanvragen voor ondoelmatige zorg/EKT niet meer
vooraf, als zorg thuis verantwoord is. De zorgaanbieder hoeft voor deze cliënten
vooraf geen rekenmodule of formulier Verantwoorde zorg thuis bij het zorgkantoor
aan te leveren.
o Zorgkantoren voeren geen zorginhoudelijke beoordeling uit op aanvragen voor een
ademhalingstoeslag thuis (non-invasief en invasief).
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