[Ont]Regel
de Zorg 2022 - 2025
Meer tijd en meer werkplezier. Dat is het doel van het programma [Ont]Regel de Zorg waarmee we met alle partijen
in de zorg de (administratieve) regeldruk aanpakken. Met elkaar gaan we de oorzaken van regeldruk te lijf.
We helpen zorgverleners en betrokken partijen om hier ook in de eigen organisatie mee aan de slag te gaan.
Zo besteden zorgverleners minder tijd aan administratie en meer tijd aan zorg. De afgelopen jaren zijn hier al stappen
in gezet, maar er is meer nodig. Daarom gaan we door met een aanpak op vier actielijnen:
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Beleid dat beter werkt in de praktijk

Landelijke maatregelen

VWS houdt bij nieuwe en bestaande
wet- en regelgeving rekening
met de werkbaarheid en
uitvoerbaarheid in de praktijk.
VWS voorkomt dat nieuwe weten regelgeving en nieuw beleid
tot onevenredige en onnodige
administratieve lasten leiden.

Op landelijk niveau gaan we met partijen aan de
slag met thema’s die een groot effect op de ervaren
regeldruk hebben, zoals:
Het uniformeren van inkoop- en
verantwoordingseisen in de Zorgverzekeringswet;
Het verbeteren van het
aanvraagproces voor
hulpmiddelen;
Het vereenvoudigen van toewijzen
en declareren van jeugdhulp met
het Model Prestatiecodes Jeugd.

We delen resultaten, mijlpalen en goede voorbeelden.
Daarmee informeren, inspireren en activeren we
zorgverleners en zorginstellingen. Met als doel dat
iedere zorgverlener bekend is met [Ont]Regel de Zorg,
en binnen elke zorginstelling actief ontregeld wordt.
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De lokale aanpak
Een substantieel deel van de regeldruk die
zorgverleners ervaren, ontstaat binnen (grote)
instellingen zelf. VWS biedt de volgende instrumenten
en hulpmiddelen zodat zorginstellingen zelf aan
de slag kunnen met ontregelen:
E-learning en training tot ‘ontregelaar’;
Een subsidieregeling voor lokale ontregelprojecten;
Organiseren en ondersteunen
van een netwerk van lokale
ontregelaars;
Faciliteren van een bestuurlijk
netwerk voor ontregelen in de
eigen organisatie.
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Een laagdrempelig toegankelijk loket
Iedereen die tegen administratieve lasten aanloopt
(signalen, knelpunten, vragen) kan gemakkelijk
terecht bij het [ont]regelteam van VWS:
Contactformulier website
www.ordz.nl;
Mailen naar
aanpakregeldruk@minvws.nl;
LinkedIn Ontregel de zorg;
[Ont]Regelspreekuur (wekelijks).

