Nieuwsbrief Utrecht West
beleid inkoop wijkteams backoffices innovatie

Heb je een aankondiging, nieuwtje, verslag van een bijeenkomst of iets anders
voor de volgende nieuwsbrief? Stuur je bijdrage uiterlijk vrijdag 14 december
naar nieuwsbriefutrechtwest@gmail.com

Adoptienazorg
Per 1-1-2019 zal Adoptienazorg niet meer onder de landelijke contracten van de
VNG vallen (LTA) maar dient deze vorm van zorg regionaal onder te worden
gebracht. In dit kader is door I&M UW onderzoek gedaan hoe deze vorm van
zorg het beste kan worden ingepast in de huidige inkoopstructuur. Aangezien
ambulante behandeling qua tarief niet passend is voor de al gecontracteerde
aanbieders en de huidige B-GGZ structuur ook niet passend is, is ervoor
gekozen de volgende uitzondering toe te voegen aan de productbeschrijving
voor B-GGZ in het inkoopdocument:

Voor adoptienazorg welke per 1-1-2019 onder de regionale verantwoordelijkheid
valt geldt het volgende. Na een eerste intensief traject mag deze, indien de
behandeling dit vereist, worden opgevolgd door een tweede intensief traject op
dezelfde diagnose binnen een jaar. De initiële verwijzer dient goedkeuring te
geven aan dit tweede traject en de verwijzing dient hierop te worden aangepast.

Beschikbaarheidwijzer
De bouwer van de 'wachttijden-app' is samen met alle betrokkenen intensief aan
de slag om de applicatie, waar in de nieuwsbrief eerder over is geinformeerd, te
realiseren. Besloten is om de naam 'beschikbaarheids-app' te hanteren om o.a.
de nadruk niet op 'wachten', maar op 'beschikbaarheid van zorg' te leggen.

Inmiddels is ook aandacht gekomen vanuit onder andere het ministerie van
VWS, VNG en meerdere regio's die interesse hebben om met de applicatie te
werken. De bedoeling is om per 2019 de beschikbaarheidsapp daadwerkelijk in
gebruik te nemen. Verdere communicatie (bv. hoe de app gebruikt dient te
worden) zal nog plaats gaan vinden in het verdere jaar.

Fijne pakjesavond!
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