
Verslag zorgwerkgroep 

 

Datum:  dinsdag, 26 mei 

Tijdstip:  10.00 – 12.00 uur  

Locatie:  Regiokantoor Regio Rivierenland, kamer 1.50 (rood) 

Deelnemers:   Marten Brittijn (Menzis), Mark van Driest (VGZ), Emmy van 

Brakel (Neder-Betuwe), Paula van Oostrum (Culemborg), Nathalie Verbeeck 

(secretaris) 

 

 

 

 

1. Opening en aanpassingen agenda 

Punt 7 wordt naar achteren geschoven in de prioriteitstelling. 

 

2. Status en structuur van dit overleg 

Structuur: Het Platform Zelfredzaam behelst de onderwerpen van de transitietafel. 

Gemeenten zijn daarin ambtelijk niet vertegenwoordigd. Er mist een formele link tussen 

het Platform en de ambtelijke laag.  

Daarnaast is er een besluitvormingsorgaan Portefeuillehouders Jeugd en Wmo, waarvoor 

dit overleg als voorbereiding kan dienen.  

Er is behoefte aan een overleg op programmaniveau, zodat geschakeld kan worden met 

het uitvoerende niveau en het Platform (bestuurlijk niveau). Dit overleg kan benut worden 

voor het uitdiepen van thema's en het afstemmen van onderwerpen, met als basis 

gemeenten en zorgverzekeraar/zorgkantoor, waarbij al naar gelang het thema ook andere 

partijen kunnen aansluiten. 

Voorkomen moet worden dat dingen dubbel gebeuren.  

Status: Mark van Driest koppelt binnen VGZ terug met de aangewezen persoon vanuit de 

zorgverzekeraar, die al naar gelang het thema bij dit overleg kan aansluiten. 

Marten Brittijn is de accountmanager voor gemeenten en stemt binnen Menzis af met de 

regiomanager en degene die de inkoop wijkverpleging vormgeeft.  

Vanuit de gemeenten zijn Emmy van Brakel en Paula van Oostrum vertegenwoordigd. Er 

worden in de regio ambtelijk ca 20 werkgroepen vorm gegeven op thema's, waarvan dit er 

een is. Eens per twee weken wordt onderling afgestemd. Wanneer het handig is signalen 

rechtstreeks door te geven, kunnen ook andere ambtenaren bij dit overleg aanschuiven, al 

naar gelang het thema dat wordt besproken. 

 

 

3. Zorgvernieuwing in relatie tot preventie 

Er zijn diverse initiatieven op het gebied van zorgvernieuwing. De vraag is wat samen kan 

worden opgepakt en of er wellicht een gezamenlijke agenda opgesteld kan worden.  

Gemeenten hebben een preventief gezondheidsbeleid en werken preventief via de 

wijkteams. Daarnaast zijn er diverse projecten zoals kwetsbare ouderen. 

Het zorgkantoor richt zich vooral op de langdurige zorg en daarmee met name op ouderen, 

minder op jongeren. 

Het is voor een zorgverzekeraar lastig om preventie onder de verzekering te laten vallen 

want het is niet altijd duidelijk wat werkt qua preventie. Te denken valt aan 

beweegprogramma's bij minima. Mantelzorgpreventie is ook een belangrijk thema, daar 

worden pilots op gestart. 



Jeugd is relatief nieuw voor gemeenten en huisartsen. Het zou een thema kunnen zijn 

waarop we effectiever kunnen zijn. Huisartsen verwijzen nu nog snel door naar tweede 

lijn en niet naar het wijkteam. Daarbij helpt het om casuïstiek met elkaar te bespreken. 

Acties:  

1 agenderen rol van de huisarts in relatie tot het wijkteam als thema, via bijvoorbeeld de 

voorzitter van de huisartsen (gemeenten) 

2 inventariseren projecten preventie in de regio met trekker (gemeenten) en deze in een 

themabijeenkomst aanvullen met initiatieven van anderen als bijvoorbeeld de STMR 

(mantelzorgacademie) 

 

 

4 Snijvlak Wmo -  Wlz - ZVW 

Het gaat vooral om het snijvlak tussen Zorgverzekeringswet en de Wmo, daar liggen 

risico's. Bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging die bij gemeenten zit en is gekoppeld aan 

begeleiding, deze blijkt veel meer voor te komen dan gedacht.  

De kosten voor hulp bij het huishouden voor mensen met een lage ZZP die ervoor kiezen 

thuis te blijven wonen. Naast persoonlijke zorg en verpleging via de ZVW komen die 

kosten voor gemeenten, die daar vaak niet op gerekend hebben.  

Vervoer voor jongeren is ook een knelpunt: de zorg is ingekocht maar het vervoer naar die 

ver weg gelegen locatie, dagelijks, is niet ingecalculeerd. Tevens relatie met Passend 

Onderwijs. 

Maaltijdvoorziening is ook een punt. 

Bij het ministerie is een team (OTD) dat de zaken behandelt wanneer organisaties er 

onderling niet uitkomen. 

Actie: 

3    Verzamelen van casuïstiek op regionaal niveau en deze met elkaar bespreken om 

antwoorden met elkaar te delen. Wijkteams kunnen alle vragen en antwoorden beheren 

want zij krijgen de vraag voorgelegd. (gemeenten) 

 

 

5 Bijzondere cliëntsituaties in de regio  

Eventuele problemen worden pragmatisch opgelost: de zorg wordt geleverd, en achter de 

schermen kijken instellingen wie uiteindelijk moet betalen. Er zijn echter weinig tot geen 

signalen bekend over betalingsproblemen; veel wordt telefonisch opgelost. 

Declaraties van facturen van de zorgaanbieder worden niet altijd overal even snel 

afgehandeld. Er blijken veel fouten in de facturen te zitten.  

Aandachtspunt: 

4    Afhankelijk van de hoeveelheid aan problemen kan gezamenlijk naar een structurele 

oplossing gezocht worden. (noodzaak nog nader te bepalen) 

 

 

6 Informatievoorziening: keuze cliënten voor ZVW of Wlz 

De cliënten met een Wlz-indicatie die dit jaar opnieuw worden geïndiceerd, hebben 

allemaal bericht ontvangen over de mogelijke keuze: 

1 de zorgverzekeringswet met een modulair of volledig pakket thuis 

2 een instelling die Wlz-gefinancierd wordt (indien geen plaats dan wachtlijst met 

overbruggingszorg) 

De meesten (95%) kiezen ervoor thuis te blijven wonen. Het gaat voor Rivierenland om 

een paar honderd cliënten. De mensen waarvan de indicatie volgend jaar of later verloopt, 

moeten in het laatste kwartaal een keuze maken/hebben gemaakt. Er wordt vanuit het 



zorgkantoor ook gewezen op de mogelijkheid tot ondersteuning bij het maken van de 

keuze door MEE of Zorgbelang. 

 

 

7 Inkoop Wijkverpleging 

De eerste inkoop van S1-taken is gebeurd op basis van relatief algemene gegevens. 

Binnenkort komen GGD gegevens beschikbaar over de gezondheidssituatie in de regio. 

Die zou kunnen leiden tot een andere verdeling.  

Menzis verwacht dat voor komend jaar op dezelfde manier wordt ingekocht, dus S1 

afzonderlijk van S2. Na 2016 worden deze taken waarschijnlijk gezamenlijk ingekocht. 

Het idee is van de aanbieders die nu actief zijn het contract ook in 2016 door te laten 

lopen. Tenzij er problemen zijn.  

Vanuit het Platform Zelfredzaam is de opdracht gegeven tot evaluatie van de wijkteams. 

Partijen op uitvoerend niveau bespreken knelpunten met elkaar. Met als doel een advies 

van het Platform aan de wethouders hoe de knelpunten op te lossen. Met name huisartsen 

lopen tegen uivoerende zaken aan: wie geeft een beschikking af, hoe ver loopt het 

mandaat? Begin juni is de bijeenkomst, daarna worden de uitkomsten in het Platform met 

aanbieders besproken. 

Acties: 

5     Marten Brittijn stuurt een concept memo toe over het proces rondom de inkoop. Juni: 

inventarisatie S1 aanbieders (waar evt. problemen), juli vaststellen aanbieders en 

bespreken per gemeenten met wethouder. 

Wanneer cijfers van de GGD anders uitwijzen dan nu bekend, worden deze besproken.  

6     In Neder Betuwe worden S1 taken (nog) niet geleverd. Emmy van Brakel geeft eea 

door aan Mark van Driest. 

 

 

8 Ketenzorg dementie 

Emmy van Brakel licht het project toe. Doel van het project is de positie van de dementie-

consulent meer naar de 1
e
 of 0

e
 lijn te halen, ofwel positioneren bij de huisartsen ofwel in 

het wijkteam. Er is een relatie met het project kwetsbare ouderen. Neder Betuwe is pilot 

voor de regio. Op18 juni is een bijeenkomst over de mogelijkheden van uitrollen en 

positioneren. Het project wordt al jaren projectmatig gefinancierd, dit lijkt het laatste jaar. 

Structurele optie is het onder de inkoop wijkverpleging te laten vallen. 

 

 

9 WVTTK 

- 

 

10 Scheiden van Wonen met Zorg / Convenant wonen met zorg  

Er zijn onderdelen uit zowel het convenant als het uitvoeringsprogramma waar het 

zorgkantoor rekening mee houdt: 

- toekomstbestendig bouwen 

- nieuwe initiatieven met elkaar delen om te kijken wat de consequenties zijn, zonder op 

de stoel te gaan zitten van de aanbieder 

Het is de vrijheid van de aanbieder wat gebouwd of aangepast wordt qua vastgoed. Er kan 

wel invloed zijn binnen de regio.  

Het zorgkantoor heeft een vastgoedvraag uitgezet naar de aanbieders die hebben 

aangegeven wat het vastgoedbestand is en wat de toekomstplannen zijn. Met 



inachtneming van privacy kunnen de gegevens grofweg gedeeld worden in relatie tot de 

schets van de toekomst voor (een deel van) de regio. 

Actie: 

7 Elkaar blijven opzoeken over dit onderwerp, structureel op de agenda ter informatie-

uitwisseling 

 

11 Datum volgend overleg 

dinsdag, 7 juli 10.00 – 12.00 uur locatie regiokantoor, ruimte 1.50 (rood) 

 

 

Acties en Aandachtspunten op een rij 

 

nr Actie Trekker 

1 agenderen rol van de huisarts in relatie tot het wijkteam als thema voor 

een volgende bijeenkomst, via bijvoorbeeld de voorzitter van de 

huisartsen 

Gemeenten 

2 Inventariseren projecten preventie in de regio en deze in een 

themabijeenkomst aanvullen met initiatieven van anderen als bijvoorbeeld 

de STMR (mantelzorgacademie 

Gemeenten 

3 Verzamelen van casuïstiek op regionaal niveau op het gebied van 

problematiek op het snijvlak van Wlz-ZVW en deze met elkaar bespreken 

om antwoorden met elkaar te delen. Wijkteams kunnen alle vragen en 

antwoorden beheren want zij krijgen de vraag voorgelegd. 

Gemeenten  

4 Afhankelijk van de hoeveelheid aan problemen kan gezamenlijk naar een 

structurele oplossing gezocht worden voor problematiek op het snijvlak 

van Wlz – ZVW (en aanpalend Wmo) (noodzaak nog nader te bepalen) 

 

 

5 Marten Brittijn stuurt een concept memo toe over het proces rondom de 

inkoop S1 taken wijkverpleging. Juni: inventarisatie S1 aanbieders (waar 

evt. problemen), juli vaststellen aanbieders en bespreken per gemeenten 

met wethouder. Wanneer cijfers van de GGD anders uitwijzen dan nu 

bekend, worden deze besproken 

Marten Brittijn 

6 In Neder Betuwe worden S1 taken (nog) niet geleverd. Emmy van Brakel 

geeft eea door aan Mark van Driest 

 

Emmy van Brakel 

7 Elkaar blijven opzoeken over scheiden van wonen en zorg, structureel op 

de agenda ter informatie-uitwisseling 

 

Allen 

 

 


