Registraties in de extramurale ouderenzorg

DILEMMA

HANDTEKENING ONDER HET
ZORGPLAN WIJKVERPLEGING (ZVW)

‘Ben ik verplicht om
het zorgplan bij elke
wijziging te laten
ondertekenen door
de cliënt?’
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Nee, dat is niet verplicht! Alleen onder het eerste zorgplan is
de handtekening van de cliënt verplicht.



OUDE
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Ook al is het niet meer nodig, toch blijkt in de praktijk dat het
zorgplan bij wijzigingen nog vaak ondertekend wordt.
Wijkverpleegkundigen en verzorgenden ervaren hiervan nog
steeds een registratielast. Dit blijkt onder andere uit de
uitkomsten van de merkbaarheidsscan. Daarin is onderzocht
of de maatregelen van het programma (Ont)Regel de Zorg
hebben geleid tot minder ervaren regeldruk. Het afschaffen
van de handtekening bij iedere wijziging in het zorgplan is
één van de afgeronde actiepunten uit dit programma.
Voorheen moest de wijkverpleegkundige bij iedere kleine
wijziging van het zorgplan naar de cliënt voor een nieuwe
handtekening. In het kader van (Ont)Regel de Zorg is die
verplichting geschrapt. ActiZ, Zorgthuisnl, LOC Zeggenschap
in zorg, Consumentenbond en Patiëntenfederatie Nederland
hebben de tweezijdige Algemene Voorwaarden hierop
aangepast.

HUIDIGE
SITUATIE
Wijkverpleegkundigen hoeven niet langer bij elke wijziging in
het zorgplan een nieuwe handtekening aan de cliënt te
vragen. Deze regeling geldt met terugwerkende kracht vanaf
1 oktober 2018. De handtekening is nog wel vereist onder de
eerste versie van het zorgplan. Daarmee geeft de cliënt aan
dat aard, omvang en duur van de te leveren zorg met hem zijn
afgestemd én dat hierover wederzijdse instemming is. Bij de
materiële controle (of de verzekerde zorg ook daadwerkelijk
geleverd is) kunnen zorgverzekeraars dan zien of er overeenstemming was tussen de cliënt en de zorgaanbieder bij de
start van de zorg. Ook als er discussies ontstaan tussen cliënt
en zorgaanbieder kan hierop worden teruggegrepen.
VEELGESTELDE VRAGEN EN DILEMMA’S
1. De accountant geeft niet duidelijk aan dat de handtekening van de cliënt alleen nodig is bij de eerste versie van
het zorgplan. Daarom durven we het nog niet anders te
doen.
De accountant stelt geen eisen maar ziet toe op de afspraken tussen de zorgorganisatie en de zorgverzekeraar
over de controle op de jaarrekening. De oude eis – een
handtekening onder iedere wijziging in het zorgplan – staat
niet meer in contracten.
2. Hoe kunnen we aantonen dat de cliënt(vertegenwoordiger) akkoord is met de wijzigingen in het zorgplan als de
handtekening niet meer bij iedere wijziging verplicht is?
Bij grote wijzigingen – over aard of doelen van de zorg –
moet de wijkverpleegkundige duidelijk in het zorgdossier
aangeven dat dit met de cliënt besproken is. Dit kan
bijvoorbeeld in de voortgangsrapportage. Ook belangrijk:
geef aan of de cliënt wel of niet instemt met deze wijziging
en of de zorg ook werkelijk wordt geleverd. Alleen op deze
manier kun je wederzijdse overeenstemming aantonen.
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Ter inspiratie: Je kunt wederzijdse overeenstemming bijvoorbeeld op de volgende manier beschrijven: ‘in overleg met de
echtgenoot van mevrouw gaan we nu … in plaats van … doen’
of ‘samen met meneer/mevrouw zijn de volgende onderwerpen besproken …’
3. Waarom is de handtekening onder het eerste zorgplan in
de wijkverpleging nog wel verplicht?
Dit zijn ActiZ, V&VN, VWS, ZN en Zorgthuisnl met elkaar
overeengekomen. Alle partijen hechten belang aan de
inspraak van de cliënt in het zorgplan. Met deze handtekening geeft de cliënt aan dat er afstemming is geweest
met de wijkverpleegkundige over de te leveren zorg én
dat hierover wederzijdse instemming is.
4. Is een handtekening nodig onder het zorgplan én de
zorgovereenkomst?
In de praktijk komt het voor dat bij de start van zorg zowel
onder het zorgplan als onder de zorgovereenkomst een
handtekening wordt gezet. Dit is echter niet wettelijk
verplicht. Vraag bij je organisatie na wat de afspraken
hierover zijn.
5. Het ECD-systeem waar wij in de organisatie mee werken
geeft automatische pop-ups met de vraag om een
handtekening van de cliënt als ik een wijziging aanbreng
in het zorgplan, hoe kom ik hiervan af?
Meld deze signalen (via een collega/accounthouder) bij
de ICT-leverancier. De leverancier kan bepalen op welke
manier dit aangepast kan worden.

MEER INFORMATIE
– 
Actiepunten sector wijkverpleging
– 
Richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging
Meer over de aanpak van regeldruk
Op het Kennisplein Zorg voor Beter lees je meer over de
aanpak van regeldruk in de ouderenzorg.   
(Ont)Regel de Langdurige Zorg
Dit dilemma is opgesteld in het kader van het programma
(Ont)Regel de Langdurige Zorg. Het doel van dit programma is
om de ervaren regeldruk in de langdurige zorg merkbaar te
verminderen. De inhoud van het dilemma is tot stand gekomen
door Vilans, in samenwerking met ActiZ, Coziek, NZa, V&VN, ZN,
ZorgthuisNL en het ministerie van VWS.

