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VWS draait besluit over verpleging terug

Het ministerie van MA/S heeft eind december 2008 de nieuwe subsidieregeling voor de ADL-
assistentie in de Staatscourant gepubliceerd. Daarin wordt ADL-assistentie beschreven als
persoonlijke venorging én alle verpleging in en om de woning. De uitbreiding naar de volledige
functie verpleging leidde tot veel onvrede onder cliënten, bij Fokus, de Cliëntenraad Fokus, het
NPCF en de CG-raad. Genoemde organisaties én Fokus hebben de wensen van de cliënten
voor behoud van keuzevrijheid, privacy en kwaliteit bU \ A/S neergelegd.

Ml/S heeft nu besloten de uitbreiding van ADL-assistentie tot de hele functie verpleging terug
te draaien en terug te keren naar de situatie van vóór 1 januari 2009. ln deze nieuwsbrief staan
verdere bijzonderheden over dit besluit en de gevolgen die u hier mogelijk van ondervindt.

Op pagina 2 van deze nieuwsbrief is informatie over ADl-assrstentie op uw vakantieadres toe-
gevoegd en een mededeling over de bedoeling van deze brief.

Terug naar de oude situatie
ADl-assistentie bestaat per 1 januari 2009 weer uit persoonlijke verzorging en de zogenoemde
EVA-handelingen. Enkele EVA-handelingen vallen onder verpleging. Voor die handelingen
gelden de afspraken zoals u die voor 1 januari 2009 met Fokus gemaakt hebt. Dit betekent dat
Fokus ondersteuning blijft bieden bij verpleging, zoals beademing, het toedienen van micro-
laxen, het injec{eren met een prikpen. Zeïtet bijgevoegde Overzicht EVA-handelingenals
ond e rdee I van AD L-assrsfenfrb.

Herziening recent gesfe/de indicaties
Alle verpleging zal nu weer tot de AWBZ-indicatie gerekend worden. Het CIZ zal de nieuwe
werkwijze zo spoedig mogelijk invoeren en de indicaties die eerder dit jaar gesteld zijn met
terugwerkende kracht tot I januari 2009 herzien.

Let op: In 2008 is een aantal handelingen die voorheen onder verpleging vielen door VWS
verplaatst naar de functie persoonlijke verzorging (PV). Deze zijn in het bijgevoegde ovezicht
in cursief aangegeven. Die handelingen vallen daarmee onder de ADL-assistentie van Fokus.

Hebt u sinds í januari 2009 nieuwe aÍspraken met Fokus gemaakt oververpleglng?
Hebt u als gevolg van de nieuwe definitie na 1 januari2009 nieuwe afspraken met Fokus
moeten maken over verpleegkundige handelingen, dan moeten deze worden teruggedraaid. De
locatiemanager zal in dat geval contact met u opnemen.

Venracht u binnenkort nog een nieuwe indicatie nodig te hebben?
Tussen nu en vermoedelijk 1 juni a.s. hebt u bij een herindicatie te maken met een overgangs-
situatie. Daarin is het besluit van MffS alwelteruggedraaid, maar is de werkwijze van het CIZ
hier nog niet op aangepast. Ook na 1 juni is het denkbaar dat een indicatiesteller niet op de
hoogte is de nieuwe richtlijnen. Indien u na 1 juni problemen ondervindt bij de herindicatie, dan
kunt u deze nieuwsbrief aan de betreffende C|Z-medewerker overhandigen. U kunt deze
desgewenst voorstellen contact op te nemen met de Cliëntenadministratie van Fokus.
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ADl-assistentie op uw vakantieadres

Als u de komende tijd met vakantie gaat, kunt u bij het CIZ een tijdelijke indicatie vragen voor
de ADL-assistentie op uw vakantieadres.

De kosten van de ADl-assistentie tijdens uw vakantie worden niet door Fokus betaald. Dit
wordt wel eens gedacht, maar dat is een misverstand. Alleen de in en om de Fokuswoning
verleende uren ADL-assistentie worden aan Fokus vergoed.

Voor vakantie in Nederland zrln er twee mogelijkheden:
- zorg in natura, bijvoorbeeld van de thuiszorg in de regio van uw vakantieadres;
- een persoonsgebonden budget, waarmee u tijdens de vakantie de assistentie zelf

inkoopt.
Voor beide mogelijkheden hebt u een tijdelijke indicatie van het CIZ nodig.
Het adres/telefoonnummer van de dichtstbijzijnde ClZ-vestiging staat op www.ciz.nl of kan
worden opgevraagd bijde Cliëntenadministratie van Fokus, telefoon (050) 521 7200.

Voor vakantie in het buitenland dient u de mogelijkheden na te vragen bij het eigen zorg-
kantoor.

De assistentie van Fokus heet in C|Z-termen een 'wettelijk voorliggende vooziening'. Tijdens
uw vakantie, kunt u daar tijdelijk geen gebruik van maken. Noem daarom bij uw aanvraag bij
het CIZ dat:
1 u een tijdelijke indicatie vraagt voor de ADl-assistentie op uw vakantieadres;
2 het indicatiebesluit moet samenvallen met de duur van uw vakantieperiode;
3 u buiten deze vakantieperiode in en om de Fokuswoning ADl-assistentie krijgt van

Fokus.

Het is mogelijk dat het CIZ uw aanvraag als aanleiding ziet om uw hele indicatie opnieuw vast
te stellen. Herhaal dan dat u slechts een nieuw tijdelijk indicatiebesluit vraagt, dat uitsluitend is
bedoeld voor de vakantieperiode omdat u dan geen gebruik kunt maken van de 'wettelijk voor-
liggende voorziening'.

Bewoont u nog geen Fokuswoning?

Deze brief is in eerste instantie bedoeld voor cliënten van Fokus. Omdat deze informatie ook
van belang is voor personen die op de wachtlijst voor het Fokuswonen staan, ontvangen ook zij
deze nieuwsbrief.


