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PGB


Rekenkamer: ook nieuwe opzet PGB kent nog problemen

In zijn Verantwoordingsonderzoek VWS 2016 heeft de Algemene
Rekenkamer (AR) ook
gekeken naar de ontwikkelingen rondom het PGB. De AR signaleert dat
in de nieuwe
opzet nog niet alle problemen zijn opgelost. Zie voor meer info dit
bericht
(bron: Nationale Zorggids). Het Verantwoordingsrapport VWS 2016 en
een samenvatting
daarvan zijn te vinden op de website van de AR (link).


Budgethouder moet transitievergoeding betalen bij ontslag zorgverlener

Dat heeft het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden bepaald in een
uitspraak waarover
Per Saldo bericht (link) . In het bericht staat een link naar de uitspraak
zelf.


Nog weinig aanvragen voor compensatieregeling PGB

Door de overheid is een compensatieregeling getroffen voor o.m.
mensen die door
de late uitbetaling van het PGB in 2015/2016 kosten hebben moeten
maken. In eerdere
Docu-alerts verwezen we naar die regeling. Uit dit bericht (bron:
Zorgvisie) blijkt dat
tot nu toe weinig mensen een aanvraag voor compensatie hebben
ingediend.
Indienen kan nog tot 1 juni a.s.


Modelovereenkomsten met ‘derdenbeding’ verplicht bij pgb's

Zo’n bepaling beschermt in het geval van fraude door de zorgverlener.
Zie voor meer
info over de verplichte modelovereenkomst en over het ‘derdenbeding’
dit bericht
(bron: www.informatielangdurigezorg.nl)

Wmo


Kamerbrief over zorgmijders vanwege eigen bijdrage

Op verzoek van de Tweede Kamer stuurt staatssecretaris Van Rijn een
brief (link),

waarin hij ingaat op zorgmijden als gevolg van eigen bijdragen in de
Wmo.

Wmo/Jeugdwet


Overeenstemming over aanpassing budgetten

VNG en de rijksoverheid hebben overeenstemming bereikt over enkele
technische
aanpassingen in 2018 van de gemeentelijke budgetten voor Wmo en
Jeugdwet.
De VNG schrijft daarover in dit bericht.

Wlz


Voortgangsrapportage Wlz

Periodiek doet VWS verslag van de ontwikkelingen in de Wlz. Afgelopen
week is
weer zo’n voortgangsrapportage gepubliceerd en naar de Kamer
toegestuurd.
Die brief is via deze link te vinden. Bij die brief zit een achttal rapporten
o.m.
over wachtenden in de langdurige zorg, over cliëntondersteuning in de
Wlz en over
praktijkervaringen van zorggebruikers. Die rapporten zijn via dezelfde
link te vinden.
Zie hier voor een samenvatting van die brief door VGN.


Overleg met Tweede Kamer over voortgangsrapportage Wlz verschoven

Op 17 mei zou de Tweede Kamer over de ontwikkelingen in de Wlz
praten met
staatssecretaris Van Rijn. Die vergadering is verschoven naar 31 mei.
Diverse organisaties hebben brieven geschreven aan de Tweede Kamer
met
aandachtspunten voor dat (verschoven) overleg van 17 mei. Zie hier de
brieven
van Per Saldo over het maatwerkprofiel (link) en over
ouderinitiatieven (link),
van Ieder(in) (link), van KansPlus, Sien en Naar-Keuze (link) en van
VGN (link) (link).


NZa publiceert actieplan tegen lange wachttijden in de (langdurige) zorg

De NZa heeft dat plan aan VWS toegestuurd. De NZa vindt dat
zorgkantoren veel actiever
moeten zijn om (lange) wachttijden in de langdurige zorg te voorkomen.
Aanleiding
voor dit actieplan zijn (o.m.) de berichten eerder dit jaar dat m.n.
groepen met een
complexe zorgvraag moeilijk een plaats in de zorg konden vinden. Zie
voor meer info

over het actieplan dit bericht (bron: Skipr). Het actieplan is hier te
vinden (bron: NZa).
Inmiddels heeft Zorgverzekeraars Nederland op het actieplan
gereageerd. Zie voor die
reactie hier.
Eerder beantwoordde staatssecretaris Van Rijn Kamervragen van de
SP over
die lange wachttijden in de langdurige zorg (link).


‘Uitvoering van de Wlz kent nog uitdagingen’

Onder die kop publiceert Vilans een onderzoeksrapport naar de
uitvoering van de Wlz.
Gekeken is onder meer naar de onafhankelijke cliëntondersteuning in
de Wlz, de
halfjaarlijkse zorgplanbespreking en het sociaal netwerk. Zie voor meer
info over dit
uitgebreide rapport dit bericht (bron: Vilans); onderaan het bericht staat
een link
naar het rapport zelf.


Welke ondersteuning werkt het best bij VG-cliënten met zwaardere zorgvraag?

Daarnaar gaat de Universiteit Leiden onderzoek doen, samen met vier
zorginstellingen.
Het gaat specifiek om cliënten met een ZZP VG 6 of 7. Meer info is te
vinden in dit bericht
(bron: Kennisplein Gehandicaptensector) en op de
website www.wathelptmij.nl.


Stand van zaken pilot persoonsvolgende zorg en persoonsvolgende
bekostiging

In Rotterdam wordt geëxperimenteerd met persoonsvolgende
bekostiging en
persoonsvolgende zorg In de VG. Alle VG-instellingen in Roterdam
doen daaraan mee.
Dit bericht van VGN beschrijft de stand van zaken.

Participatiewet


Ontbrekende Wsw-ers alsnog opgenomen in doelgroepenregister

In de praktijk blijkt dat enkele groepen Wsw-ers niet in het
doelgroepenregister
opgenomen kunnen worden. Dat wordt nu alsnog gecorrigeerd. Meer
info daarover
in dit bericht (bron: website Samenvoordeklant).

Jeugdwet


Vage afspraken maken jeugdzorg bureaucratisch en duur

Dat concludeert het onderzoeksbureau Q-consult op basis van
onderzoek in

opdracht van Jeugdzorg Nederland. Binnenlands Bestuur bericht
daarover;
zie daarvoor hier.


Moet gemeente jeugdzorg persé (Europees) aanbesteden?

Over die vraag is de laatste weken discussie. VNG en het Ministerie van
Jeugd
hebben nu een extern bureau opdracht gegeven om dat uit te zoeken.
Meer info
daarover in dit bericht (bron: Binnenlands Bestuur)


Aantal klachten over Jeugdzorg sterk gestegen

Dat blijkt uit het jaarverslag van het Advies- en Klachtenbureau Jeugd
(AKJ), waarover
Skipr bericht (link).

Sociaal Domein






‘Omgekeerde toets’ leidt tot beter maatwerk
De ‘Omgekeerde toets’ is een nieuwe werkmethodiek, die inmiddels in
een aantal
gemeenten wordt gebruikt voor de besluitvorming over aanvragen. Kern
is dat eerst
wordt gekeken wat nodig en pas op het eind wat juridisch passend is.
Nu wordt meestal
andersom gewerkt. In eerdere Docu-alerts verwezen we al naar deze
methodiek.
In Binnenlands Bestuur staat een artikel (link) over de toepassing in de
praktijk.
Onderzoek adviesraden Sociaal Domein gepubliceerd
De Koepel Adviesraden sociaal domein en Movisie hebben onderzoek
gedaan naar de
stand van zaken bij de Adviesraden sociaal domein/ Wmo-raden. De
resultaten van dat
onderzoek zijn nu gepubliceerd. Meer info over de resultaten is te
vinden in dit bericht
(bron: Koepel Adviesraden sociaal domein). In het bericht staat een link
naar het rapport.
Zorgwetten maken participatie onmogelijk

Die conclusie trekt MEE NL in zijn Trend- en signaleringsrapportage
2016.
Een samenvatting van dat rapport is hier te vinden (bron: MEE NL). In
het bericht
staat een link naar het rapport zelf.

Divers


Kamervragen over uitvoering NIPT-test beantwoord.

Die vragen waren gesteld door D’66. De antwoorden staan hier.



Hoe betuttelend is ‘Zou u het niet zelf doen?’

In een blog op de website Sociale Vraagstukken gaan twee
medewerkers van MEE Nl in
op deze en andere vragen rondom eigen regie (link).


Ook enkele ‘zwijgcontracten’ in de gehandicaptenzorg

Het gaat bijvoorbeeld om contracten waarin
cliënten/patiënten/verwanten
verboden werd om ruchtbaarheid te geven over de inhoud van de
getroffen
(financiële) regeling na een fout van of een conflict met de
zorgaanbieder.
De IGZ heeft meldingen van dergelijke ‘zwijgcontracten’
geïnventariseerd en
daarover een rapport uitgebracht. Zie voor meer info hier (bron: IGZ);
onderaan het bericht staat een link naar het rapport.


Collectieve zorgverzekering via gemeente

Ieder(in) heeft de belangrijkste gegevens over het gebruik van
collectieve
zorgverzekeringen via gemeenten op een rijtje gezet. Deze
verzekeringen zijn bedoeld
voor mensen met een laag inkomen. De vormgeving verschilt per
gemeente.
Zie voor het informatieblad hier (bron:Ieder(in)).

