Schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg, schrap en verbeter – 18 november 2017
Opbrengst denksessie Wijkverpleegkundigen
We schrappen de verplichte zorglegitimatie vooraf.
We schrijven in het zorgplan de hoofdlijnen en het doel van de zorg, niet hoe de zorg geleverd gaat worden.
We stoppen met het invullen van bepaalde machtigingen, zoals voor hulp- en verbandmiddelen.

Schrappen

We stoppen met het gedetailleerd bijhouden van ongeplande zorg.
We schrappen de verplichte urenregistratie.
We stoppen met het opschrijven van de geleverde zorg.
We schrappen kwaliteitslijsten die niet relevant zijn voor de cliënt.
We schrappen de tussenkomst van de huisarts bij wondverzorging.

Welke
administratieve
handeling of maatregel
willen
wijkverpleegkundigen
schrappen, en welke
verbeteren?

We schrappen het invullen van de halfjaarlijkse risico-inventarisatie.
We schrappen de verplichting twee keer per jaar een evaluatiegesprek te houden met de cliënt.
We schrappen de verplichting dat de cliënt moet tekenen voor iedere wijziging van het zorgplan.

We vereenvoudigen de ‘veilige principes’-lijst.
We administreren voortaan op basis van klinisch redeneren.
We delen het medicatieoverzicht digitaal.
We vragen hulpmiddelen digitaal aan.
We indiceren zelfstandig zonder de tussenkomst van bijvoorbeeld CIZ.

Verbeteren

We versimpelen de Wlz- en Wmo-aanvragen.
We vragen toestemming aan de cliënt voor het gehele behandelplan.

Over deze kaart
Tijdens de Schrapconferentie (Ont)Regel de Zorg van het Roer Moet Om en VvAA
op 18 november 2017 hebben zorgprofessionals, bestuurders en beleidsmakers
onder leiding van De Argumentenfabriek nagedacht over de vraag ‘Welke
beleidsmaatregel of administratieve handeling wil je zo snel mogelijk schrappen of
verbeteren?’.
Deze kaart is een grofmazige schets van de opbrengst van de eerste denksessie met
wijkverpleegkundigen. De kaart kan gebruikt worden als startdocument voor het
gesprek met de koepels en betrokkenen.

in opdracht van:

We passen zorgplannen aan op basis van inhoud en niet op basis van tijd.
We nemen het zorgplan mee als de cliënt van de Zvw naar Wlz verhuist of andersom.
We registreren alleen de zorg die afwijkt van het zorgplan.
We ontwikkelen een app voor het contact met ketenpartners, om tijd te besparen.
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