Uitnodiging bijeenkomst Experiment
persoonsvolgende bekostiging gehandicaptenzorg
in Rotterdam.
Op 30 mei vindt een grote bijeenkomst plaats van 14.00 tot 17.00 uur bij Engels
Conference Center (Stationsplein 45 Rotterdam) voor zorgverleners,
familieverenigingen en cliëntenraden, familie van cliënten en overige
betrokkenen. Tijdens deze bijeenkomst zal vooral de zgn. klantreis centraal
staan. De bijeenkomst is gratis. Een van de workshops wordt door KansPlus
gegeven. U kunt zich aanmelden via
https://www.persoonsvolgendezorg.nl/agenda/grote-bijeenkomst-rotterdam/
Zorginkoop
Elders in Nederland kopen zorgkantoren zorg in bij zorgaanbieders tegen een
overeengekomen tarief. Dit tarief wordt vastgesteld op basis van een aantal
parameters en kan per zorgaanbieder, per zorgkantoor verschillen. Ook wordt
het volume van te voren afgesproken met zorgaanbieders. Dat wil zeggen; er
zijn afspraken waarin staat hoeveel cliënten met een bepaald zorgprofiel tegen
een bepaald tarief gebruik kunnen maken van de zorgaanbieder. Daardoor kan
het voorkomen dat iemand wil wonen bij een bepaalde zorgaanbieder, de
zorgaanbieder ook een kamer/ appartement leeg heeft staan, maar geen geld
krijgt van het zorgkantoor om de zorg te leveren omdat het ‘productieplafond’
bereikt is. Het aantal afgesproken zorgprofielen wordt gebruikt door de huidige
cliënten en men kan geen nieuwe cliënten meer plaatsen. Pas als iemand
verhuist of overlijdt is er weer financiële ruimte
Wat is persoonsvolgende bekostiging?
In Rotterdam heeft het zorgkantoor voor alle zorgaanbieders (die voldoen aan
minimum kwaliteitseisen) hetzelfde tarief vastgesteld per zorgprofiel. Ook zijn er
geen volumeafspraken gemaakt zodat de zorgaanbieder wordt betaald op basis
van werkelijk geleverde zorg. Bovendien kunnen nieuwe zorgaanbieders of
zorgaanbieders die (nog) niet in Rotterdam werkzaam zijn, ook zorg leveren. Dat
betekent dat cliënten in principe kunnen kiezen voor alle zorgaanbieders in
Rotterdam waar het Zorgkantoor deze afspraken heeft gemaakt. Alle cliënten
met een Wlz indicatie (Wet langdurige zorg) kunnen in principe van dit
experiment gebruik maken. Dit geldt in ieder geval voor alle cliënten met een
Wlz indicatie vanaf 1 januari 2017, maar ook voor cliënten met een verhuiswens
in/naar Rotterdam.
Waarom persoonsvolgende bekostiging
In 2014 is de Wlz behandeld in de Tweede en Eerste kamer en is tijdens de
behandeling in de Tweede Kamer unaniem een motie aangenomen dat een
aantal items binnen de nieuwe Wet nader onderzocht, uitgeprobeerd zouden
moeten worden. Dit heeft geleid tot de vernieuwingsagenda waarin o.a.
persoonsvolgende bekostiging als een van de acties is benoemd.

Meer regie bij de cliënt en familie
Persoonsvolgende bekostiging wordt gezien als middel om cliënten en hun familie
meer keuzemogelijkheden te geven, omdat er echt gekozen kan worden voor
een zorgaanbieder/ locatie die het best passend is bij de situatie. Dat geldt ook
voor mensen binnen de experimentregio die nu al gebruik maken van Wlz zorg,
maar bijvoorbeeld willen verhuizen. Gebrek aan plaatsen of wachtlijsten zouden
geen belemmering meer mogen vormen. In principe kunnen mensen met een
Wlz indicatie bij alle gecontracteerde zorgaanbieders in de experimentregio
terecht. Ze kunnen dus ook kiezen voor de aanbieder die past bij hun
levenswijze of voor een locatie in de buurt. Als er niet meteen woonruimte
voorhanden is, biedt juist dit experiment ruimte voor creatieve oplossingen. Als
de ‘vraag van de cliënt’ is dat hij graag gebruik wil maken van de zorg en
dienstverlening van een bepaalde aanbieder, moeten ook alle zeilen worden
bijgezet om die zorg te leveren; wellicht eerst als thuisondersteuning, of deeltijd
wonen enz.
Voorlichting en ondersteuning zijn heel belangrijk
Het is heel belangrijk dat (nieuwe) cliënten met een Wlz indicatie goed
geïnformeerd worden over het feit dat zij wonen in een experimentregio en wat
dit betekent voor de keuzes die zij kunnen maken. Er is extra geld voor
cliëntenondersteuning beschikbaar gesteld. Cliëntenondersteuners kunnen
cliënten en hun familie ondersteunen bij het goed formuleren van hun de wensen
en behoeften, eventueel in een ondersteuningsplan.

