Drie jaar

[Ont]Regel
de Zorg
Patiënt/cliënt

Patiënten en cliënten moeten geen tijd kwijt zijn aan overbodige
administratie. Daarom zijn in de afgelopen drie jaar stappen gezet
om de administratieve lasten terug te dringen. Hieronder vindt u
een aantal concrete resultaten. Ziet u dit niet terug in uw situatie?
Laat het ons weten!

De terminaliteitsverklaring: het is vrijwel nooit
meer nodig om een terminaliteitsverklaring te
gebruiken. Voorheen werd deze verklaring voor
de zorg in de laatste levensfase gebruikt.

Jaarlijkse machtiging chronische aandoeningen:
voor de aanvraag van hulpmiddelen voor chronische
aandoeningen is een jaarlijkse machtiging niet (meer)
nodig. Dit geldt onder meer voor incontinentie
materiaal en diabeteshulpmiddelen. Ook voor de
aflevering van geneesmiddelen in een medicijnrol is
nog maar eenmalig een machtiging nodig.

Eenmalige diagnose: mensen met een chronische aandoening
hoeven niet meer keer op keer aan te tonen met een recente
doktersverklaring dat zij deze aandoening hebben. Een eenmalige
diagnose is voldoende en blijft altijd geldig.

Schrappen verwijsbrieven: er zijn veel verplichte
verwijsbrieven geschrapt. Zo stopte Zilveren Kruis
met het vragen van een verwijzing voor onder andere
logopedie, lensimplantatie, het gebruik van een
TENS apparaat voor pijnbestrijding bij een bevalling,
ergotherapie, diëtetiek, fysiotherapie- en oefentherapie
Cesar/Mensendieck.

‘Dit haalt weer iets
van mijn overvolle
bordje.’
Hulpmiddelen: In 2020 hebben alle
betrokken partijen een landelijk
normenkader en actieplan hulpmiddelen
opgesteld. Er zijn al betere afspraken gemaakt
over verhuizingen, maatwerkprocedures en
inkoop van hulpmiddelen. Daarnaast gaan
zorgverzekeraars aan de slag met het verbeteren
van de aanvraag van hulpmiddelen.

Meer weten over
[Ont]regelen
We gaan door om de regeldruk in de praktijk
verder terug te dringen! Wilt u meer weten
over [Ont]Regel de Zorg of heeft u hulp nodig
bij het ontregelen in uw situatie?
Ga naar www.ordz.nl. Daar vindt u o.a.
Praktijkvoorbeelden
Handige [ont]regeltools
Heeft u vragen of bent/kent u een goed
voorbeeld? Laat het ons weten:
aanpakregeldruk@minvws.nl

www.ordz.nl

