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1.1 INLEIDING
Het schrijven van indirecte tijd wordt door veel professionals in de forensische - en geestelijke gezondheidszorg
beschouwd als een grote administratieve last. Instellingen willen hier minder tijd aan besteden, maar vinden het
lastig dit in de praktijk te organiseren binnen het huidige kader.
De Taskforce forensische zorg heeft om deze reden de opdracht gegeven een stappenplan te ontwikkelen voor de
implementatie hiervan. Doordat dit goed aansluit bij de doelen van het bestuurlijk akkoord ggz, is deze ook voor
de ggz toepasbaar gemaakt. Dit stappenplan is eenvoudig toe te passen, breed toepasbaar in zowel de forensische
zorg als de geestelijke gezondheidszorg en in lijn met de nieuwe bekostiging, het zorgprestatiemodel. Met duidelijke
instructies, voorbeelden en ervaringen uit de praktijk. Het stappenplan is in de praktijk getoetst door middel van
een pilot in de forensische zorg waar een tweetal instellingen aan mee heeft gedaan, met betrokkenheid van de
Nederlandse GGZ, ministerie van Justitie en Veiligheid, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en Dienst Justitiële
Inrichtingen (DJI). De handvatten die worden gegeven zijn bruikbaar totdat het nieuwe zorgprestatiemodel voor
de ggz en fz ingevoerd wordt.

1.2 CONTEXT
In het Bestuurlijk akkoord ggz 2019 t/m 2022 en de Meerjarenovereenkomst forensische zorg 2018 t/m 2021 is de
afspraak gemaakt om te werken aan de vermindering van administratieve lastendruk. In de forensische zorg is de
afspraak gemaakt de administratieve lastendruk met 25% te reduceren. Het anders vormgeven van de administratie
van indirecte tijd en/of het drastisch beperken daarvan (in overleg met de NZa en financiers) met als gevolg het
realiseren van administratieve lastenverlichting is een uitvloeisel van deze afspraken.
Vanuit deze initiatieven is een experiment gestart waarbij de registratie van indirecte tijd niet meer nodig is.
Momenteel wordt dit experiment verder uitgerold over de forensische zorg instellingen en daarmee veelal ook over
ggz instellingen. Daarnaast is er direct contact met twee ggz instellingen die ook volgens deze standaarden
registreert. Tegelijkertijd is er vanuit het ministerie van VWS aan de NZa gevraagd een beleidsregel op te stellen
waarin de spelregels voor het eenvoudiger registreren van indirecte tijd worden opgenomen en dus ook vermeld
staat dat het is toegestaan om aan dit experiment deel te nemen. Deze beleidsregel maakt het mogelijk voor zowel
ggz (zvw zorg) en fz instellingen om deel te nemen aan het experiment, van waaruit het eenvoudig toepasbaar is
om te stoppen met het schrijven van indirecte tijd.
Naast de forensische zorg is het dus ook mogelijk de zorgverzekeringswet (zvw) zorg en mogelijk gemeenten hierbij
te betrekken op het moment dat de zorgaanbieders dit over de gehele organisatie uit willen rollen. Deze manier
van registreren is tevens voor de behandelaren een goede voorbereiding op het Zorgprestatiemodel, waardoor het
mogelijk is de implementatie van het Zorgprestatiemodel iets te spreiden.
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1.3 WAAROM MEEDOEN
WAT LEVERT HET OP?
Behandelaren hoeven niet meer elke activiteit indirecte tijd vast te leggen in hun agenda. Dit kan op een dag
bijvoorbeeld gemiddeld 5 afspraken per behandelaar betreffen (keer een x aantal minuten) die niet meer aan het
registreren van tijd besteed hoeft te worden. De tijd die hierdoor vrij komt zouden behandelaren aan bijvoorbeeld
cliëntenzorg kunnen besteden, procesverbeteringen of verbeteren van de kwaliteit van zorg. Daarnaast wordt het
vele verantwoorden en administreren, vooral als dit geen inhoudelijke waarde toevoegt, vaak als een last ervaren.
De verwachting is dus dat de productiviteit en/of het werkplezier kunnen worden verhoogd door te stoppen met
het schrijven van indirecte tijd.
Daarnaast draagt het registreren van indirecte tijd via een vaste opslag bij aan een betrouwbare en volledige
registratie van de indirecte tijd. De registratie van de indirecte tijd wordt namelijk achteraf automatisch vastgelegd
en is niet per cliëntgebonden moment afhankelijk van de registratie van de behandelaar. Er is bij registratie van
dezelfde hoeveelheid directe tijd een gelijke opbrengst te verwachten. Er zijn geen grote systeemaanpassingen
voor de zorgverzekeraars en/of DJI te verwachten.
Het experiment eenvoudiger registreren van indirecte tijd is als laatste ook een goede voorbereiding op de invoering
van het nieuwe bekostigingssysteem in de ggz en de fz; het zorgprestatiemodel. Een aantal belangrijke elementen
van het zorgprestatiemodel komen terug in het experiment, zoals de nieuwe wijze van registreren voor de
behandelaar.

DE RELATIE MET HET ZORGPRESTATIEMODEL
In het zorgprestatiemodel (ZPM) ligt de focus op het vastleggen van de zorgprestatie en dus op de directe tijd. Bij
het experiment ligt de focus ook op het enkel vastleggen van de directe tijd. De behandelaar kan door te registreren
via het experiment alvast bewust worden gemaakt van de focus op de registratie van enkel de directe tijd. Het is
voor behandelaren de meeste merkbare verandering van het zorgprestatiemodel. Daarnaast krijgt de zorgaanbieder
op deze manier zicht op de nieuwe manier van registreren en wat daar eventueel het registratie-effect van kan
zijn.
In het zorgprestatiemodel zal de indirecte tijd niet meer vastgelegd worden, dus ook niet achteraf middels een
standaard opslag zoals in het experiment. In het zorgprestatiemodel is de indirecte tijd verdisconteerd in de tarieven
van de consulten. In de inrichting tijdens het experiment zijn er dus wel verschillen voor de back office tussen het
experiment nu en het ZPM straks.
Het toepassen van het experiment heeft dus veel raakvlakken met het nieuwe zorgprestatiemodel, voornamelijk
voor de behandelaar. Daarnaast geeft het al wat inzicht over de (financiële) effecten van het stoppen van schrijven
van indirecte tijd op bijvoorbeeld de bedrijfsprocessen, zoals productiviteitssturing. Het experiment is een mooie
kans om de organisatie alvast gedeeltelijk voor te bereiden op de komst van het zorgprestatiemodel en helpt om
de implementatie hiervan iets te spreiden.
In dit stappenplan ligt de focus op het implementeren van het experiment in de forensische zorg en ggz. De
mogelijkheid om dit te implementeren is met behulp van de beleidsregel vergemakkelijkt. Om dit toe te kunnen
passen op de gehele organisatie moeten mogelijk gemeenten ook betrokken worden.
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2. STAPPENPLAN
Dit stappenplan is ontwikkeld om zorgaanbieders die willen starten met het experiment handvatten en instructies
te geven tijdens de voorbereiding en implementatie van het experiment. Het stappenplan bestaat uit de volgende
stappen:
1.

Oriëntatiefase

2.

Voorbereidingsfase extern

3.

Voorbereidingsfase intern

4.

Start!

2A. ORIËNTATIEFASE
Bepalen scope
Start met het bepalen met welk deel van de organisatie je zou willen starten met dit experiment. Hierin kun je
binnen het experiment verschillende keuzes maken:
A.

Het is mogelijk om het experiment over de gehele organisatie te doen, dus voor alle afdelingen,
ambulant en klinisch en alle aanwezige financieringsstromen en daarmee alle behandelaren.

B.

Het is ook mogelijk om het experiment op één afdeling en daarmee een aantal behandelaren die hier
werkzaam zijn mee te nemen in het experiment. Denk bijvoorbeeld aan één kliniek waar hoofdzakelijk
forensische zorg wordt geleverd.

C.

Daarnaast kun je er ook voor kiezen om het experiment te starten bij een deel van de organisatie en
deze vervolgens uit te breiden naar de gehele organisatie.

Plan van aanpak
Maak een plan van aanpak over hoe je het experiment in je organisatie wil gaan toepassen en uitrollen. Hierbij is
het ook van belang om over de volgende punten na te denken en een besluit te nemen:
A.

Bedenk hoe je de projectstructuur in je organisatie opzet.
Vanuit de pilot instellingen is er een wekelijks projectoverleg om alle inhoudelijke aspecten te bespreken
en voor de projectuitvoering. Daarnaast moet je draagvlak binnen de organisatie creëren en moeten
daarvoor directie en management op de hoogte zijn en blijven.

B.

Bedenk wie vanuit je organisatie je nodig hebt om het experiment op te starten en uit te rollen.
In de pilot instellingen zitten zorgmanagement, een behandelaar en/of teamleider en iemand met kennis
van verantwoording standaard in het wekelijks projectoverleg. Daarnaast zijn een BI expert en
teamleiders aangesloten bij bepaalde fases van het project.

C.

Plan de voorbereiding, uitrol en start in een tijdspad.
De ervaringen vanuit de pilot instellingen leren dat een implementatie van dit geheel een periode van
ongeveer drie maanden in beslag neemt. Hierin zitten een aantal afstemmingsmomenten intern en
extern verwerkt. Hoeveel tijd dit in beslag neemt hangt onder andere af van de keuzes rondom scope
(extern) en in welke mate bestuurlijke beslissingen hierover al zijn genomen (intern).

D. Stel doelen voor het project waarin je aangeeft welke resultaten je verwacht van het experiment.
E.

Bepaal welke afhankelijkheden en risico’s je ziet.
Aan de hand hiervan kun je de randvoorwaarden bepalen om het project te laten slagen.
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Afstemmen DJI en/of zorgverzekeraars
Benader DJI en/of zorgverzekeraars om te laten weten dat je mee wil doen aan het experiment administratieve
lastenverlichting. Indien je over bent op Horizontaal Toezicht kun je bespreken met de representerend
zorgverzekeraar of het voldoende is om dit alleen met hen af te stemmen namens alle zorgverzekeraars.
Doordat er een beleidsregel komt vanaf 1-1-2021 welke wordt ondersteund door DJI, zorgverzekeraars en de NZa
is het makkelijker om deel te nemen aan het experiment. Je geeft aan DJI en/of zorgverzekeraars aan dat je mee
zou willen doen en zij zullen daar, na het aangaan van goede afspraken, mee akkoord gaan op basis van de nu
nog in ontwikkeling zijnde beleidsregel. Indien je ook zorg bij gemeenten afneemt, zullen ook de gemeenten
moeten worden benaderd met het voorstel dat je als zorgaanbieder voornemens bent om dit experiment te
starten.

2B. VOORBEREIDINGSFASE EXTERN
Afspraken met de accountant
De ‘nieuwe’ manier van registreren is ook iets om van tevoren met de accountant af te stemmen. Het experiment
heeft effect op de jaarlijkse omzetverantwoording en de jaarrekeningcontrole. Het aanpassen van de wijze van
registreren merk je ook bij de inkoop/verkoop afspraken en controles door de zorgverzekeraars, DJI en accountants.
Zo kun je bijvoorbeeld veranderingen merken in het niet tot nauwelijks kunnen aantonen van de indirecte
betrokkenheid van behandelaren of verschuivingen van zorg. Bijvoorbeeld doordat de indirecte tijd opgeteld wordt
op de DB(B)C’s waar behandelaren directe tijd schrijven en dus niet terecht komt op de DB(B)C’s van cliënten waar
zij alleen indirect bij betrokken zijn, zal er mogelijk een verschuiving plaatsvinden. Totaal gezien zal dit moeten
uitmiddelen, maar dit moet wel worden besproken met de accountant.

Afspraken met DJI en/of zorgverzekeraars
Er zijn een aantal onderwerpen waarover je met DJI en/of zorgverzekeraars afspraken moet maken voordat je
daadwerkelijk begint met het registreren volgens het experiment.
A.

Totdat het Zorgprestatiemodel daadwerkelijk van kracht is, zullen er per zorgaanbieder individueel
afspraken moeten worden gemaakt over hoe de opslag van indirecte tijd is berekend. Detailinformatie
over hoe je dit kunt doen vind je bij het hoofdstuk ‘berekenen norm’.

B.

Daarnaast zal je moeten bepalen hoe de beroepen worden onderverdeeld in categorieën.
Een logische verdeling is de verdeling per CONO beroep. Hierbij kunnen eventueel een aantal kleinere
beroepsgroepen worden samengevoegd als de verhoudingen niet teveel van elkaar verschillen. Denk
bijvoorbeeld aan de vaktherapeuten.

C.

Maak een opsomming van welke elementen er inhoudelijk in het dossier moeten worden opgenomen nu
niet meer alles onder een indirect agendacontact wordt geregistreerd.
In de indirecte contacten zit onder andere veel informatie die inhoudelijk niet van belang is, bijvoorbeeld
‘Dossier gelezen’ of ‘Afspraak voorbereid’. Echter wordt er in indirecte contacten momenteel ook
inhoudelijke informatie geregistreerd die nog altijd van belang is om ergens in het dossier op te nemen,
bijvoorbeeld wat er is afgestemd met derden.
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D. Maak een proef berekening (simulatie) waaruit de financiële effecten van het hanteren van de
berekende normen van het experiment blijken. Zo kun je berekenen of je in dezelfde DB(B)C staffels
terecht komt als je de berekende verhoudingen als opslag voert op de geregistreerde directe tijd. Ook
dit is iets wat, voornamelijk bij (grote) afwijkingen, met DJI en/of zorgverzekeraars moet worden
besproken. Daarnaast kan het zo zijn dat er verschuivingen plaatsvinden door de nieuwe manier van
registreren.
E.

Daarnaast is het van belang om, indien van toepassing, met DJI en/of zorgverzekeraars vast te leggen
dat het experiment ook geldt voor de transmurale cliënten, zodat de hoofdaannemer van de transmurale
zorg hier geen discussie over krijgt bij de verantwoording.

F.

Als je besluit om per 1-1-2021 te starten met het experiment is het in principe niet nodig om het
opslagpercentage te herijken, na een jaar zal je overgaan op de algemene normen behorend bij het
Zorgprestatiemodel. Bij veranderingen in afspraken of wet- en regelgeving of anderszins effect hebben
op de opslag van de indirecte tijd is het van belang om de normen te herijken. Ook als blijkt dat de
‘nieuwe’ manier van registreren een groot effect heeft op de omzet is het van belang om hierover met
DJI en/of zorgverzekeraars in gesprek te gaan en mogelijk de normen te herijken.

De EPD leverancier
De EPD leverancier is een essentieel onderdeel van het optimaliseren van de administratieve lastenverlichting. Zij
kunnen voorzien in het automatisch inregelen van de opslag van indirecte tijd. Afhankelijk van de EPD leverancier
zijn hiervoor al mogelijkheden beschikbaar, in ontwikkeling of staan klaar om geïmplementeerd te worden. De
details per EPD leverancier staan in bijlage 1.
Welke functies uit het EPD je precies nodig hebt hangt af van welke scope je hebt gekozen voor het experiment.
Het is van belang om te weten of de EPD leverancier ondersteunt op de volgende gebieden:
A.

Mogelijkheid tot automatische opslag indirecte tijd

B.

Onderscheid in hoogte van de opslag op basis van beroep

C.

Onderscheid in hoogte van de opslag op basis van financieringsstroom

D. Mogelijkheid om te implementeren in een deel van de organisatie, of moet het altijd over de gehele
organisatie
Wanneer het EPD onvoldoende ondersteuning biedt is het mogelijk om de workaround te hanteren die op dit
moment ook bij de pilot instellingen wordt toegepast. Deze workaround is hieronder verder uitgewerkt.

Workaround
Het is mogelijk om een workaround te gebruiken wanneer het EPD onvoldoende ondersteunt voor een standaard
opslag. De afspraak die met DJI is gemaakt, is dat het ook mogelijk is om handmatig over een specifieke periode
een standaardopslag toe te voegen per cliënt. De behandelaar kan dan alleen de directe tijd registreren en de
inhoudelijke aspecten waarover afspraken zijn gemaakt. Deze workaround vergt een handmatige actie van de back
office, maar ontlast de behandelaren. De beleidsregel gaat uitsluitsel geven over de voorwaarden voor de ggz (en
ook fz).
In de pilot instellingen hebben we het als volgt toegepast. Je kunt een periode van enkele maanden nemen,
waarover je dan met behulp van de BI afdeling per cliënt de indirecte tijd opslag berekent. Deze kan dan handmatig
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worden toegevoegd met een dummy behandelaar. De berekening hiervan vindt plaats per beroepsgroep door het
verschil in opslagpercentage, maar kan wel in één contact als bulk indirecte tijd worden toegevoegd. De uitdraai
van de BI afdeling kan dan aan de afspraak worden gehangen in geval je om welke reden dan ook (behalve
controles) deze informatie nog eens nodig hebt.
Bij deze workaround is het van belang om de DB(B)C’s die in de periode van samenvoeging van tijd (bijvoorbeeld
enkele maanden) sluiten wel goed in de gaten te houden. Hierbij moet de opslag eerder worden toegevoegd. Vanuit
DJI is de voorwaarde gesteld dat de opslag van de indirecte tijd voor facturatie gebeurt en niet achteraf apart
verrekend zal worden. Het is niet mogelijk deze opslag apart met DJI te verrekenen. Dit zelfde zal gelden voor de
zorgverzekeraars, maar is niet zo expliciet afgesproken.
Je kan er ook voor kiezen om de opslag elke maand op te plussen in de DB(B)C’s voor de facturatiedatum. Dan
loop je geen risico om de opslag te missen bij DB(B)C’s die sluiten.

2C. VOORBEREIDINGSFASE INTERN
Nulmeting
Om het startpunt van de organisatie te bepalen is het nuttig om een nulmeting uit te voeren.
Dit kan in de vorm van een enquête waarin wordt uitgevraagd in hoeverre de administratie als last wordt ervaren,
wat het effect is op werktempo, werkplezier en complexiteit van administratie. Daarnaast wordt ook uitgevraagd
hoeveel tijd er wordt besteed aan minutenregistratie van indirecte tijd en wat er zou kunnen in de tijd die je
bespaart zonder deze minutenregistratie.
De enquête zoals we deze hebben afgenomen onder de behandelaren in de pilot instellingen is te vinden in bijlage
2.

Berekenen van de norm
Er zijn een aantal aspecten waarover een keuze moet worden gemaakt voordat je de definitieve opslagnorm
berekent. Dat zijn de volgende punten:
A.

Financieringsstroom/financieringsstromen.
Aan de hand van de keuze die je hebt gemaakt in het bepalen van de scope, weet je of je alleen te
maken hebt met een opslag voor forensische zorg of ook voor andere financieringsstromen zoals de zvw
zorg en gemeenten.
Per financieringsstroom moet de opslag worden berekend.

B.

Wel of geen MDO.
De overwegingen die je hier kunt maken ten aanzien van het MDO zijn dat er inhoudelijk gezien wel
moet blijven worden geregistreerd wat er wordt besproken tijdens het MDO. In het model
kwaliteitsstatuut voor de zvw zorg staat opgenomen dat de betrokkenheid van de regiebehandelaar
verplicht is, welke vaak middels een MDO wordt aangetoond. Dit zou een reden kunnen zijn om het
MDO te blijven registreren binnen de zvw zorg. Dus wanneer je kiest voor om het experiment op alle
financieringsstromen toe te passen zou het de voorkeur kunnen hebben om in de manier van registreren
geen onderscheid te maken en dus het MDO te blijven registreren.
Wanneer je echter kiest voor alleen de forensische zorg kan het wel worden meegenomen in de opslag
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doordat daar geen kwaliteitsstatuut is die zegt dat de betrokkenheid van de regiebehandelaar moet
worden aangetoond middels indirecte tijd.
Als we kijken naar hoe het straks in het Zorgprestatiemodel is geregeld (let wel op dat dit nog niet met
zekerheid is vastgesteld en hier nog wijzigingen in kunnen plaatsvinden), wordt het MDO meegenomen
in de opslag en niet apart geregistreerd.
C.

Wel of geen reistijd.
Voor de reistijd is de afweging dat in de data wordt gezien dat deze vaak per cliënt verschilt en niet zo
erg per beroepsgroep van de behandelaren. De reistijd wordt straks in het Zorgprestatiemodel
opgenomen als twee opties (let wel op dat dit nog niet met zekerheid is vastgesteld en hier nog
wijzigingen in kunnen plaatsvinden), namelijk reistijd tot 45 minuten of reistijd meer dan 45 minuten
voor de forensische zorg en reistijd tot 25 minuten of reistijd vanaf 25 minuten voor de geestelijke
gezondheidszorg). Deze zal dan dus worden blijven geregistreerd, maar niet per minuut. De vraag is of
je deze middels het opnemen in de opslag moet willen verdelen over de verschillende cliënten, wetende
dat dit straks in het Zorgprestatiemodel wel geregistreerd moet worden. Door de reistijd te registreren
en niet in de opslag mee te nemen komt het beter overeen met de situatie in het zorgprestatiemodel
straks.
Echter is het wel een indirect contact zonder inhoudelijke informatie en daarmee uitermate geschikt om
in een opslag mee te nemen.

D. Welke periode baseer je de norm op.
Bepaal welke periode je gaat gebruiken om de norm van af te leiden. Het kan bijvoorbeeld zo zijn dat er
bijzonderheden hebben plaatsgevonden in een specifiek jaar waardoor de data niet representatief is.
Je kunt daarnaast ook kiezen om je normen te bepalen op basis van de data van één jaar of het
gemiddelde van twee of meer jaren.
In de pilot hebben we gekozen om de norm te bepalen op de data van 2018 en 2019, dit zijn de meest
recente, volledig gedeclareerde en representatieve jaren. Door twee jaar te kiezen is de verwachting dat
eventuele uitschieters en bijzonderheden uitmiddelen. Als één jaar representatiever lijkt kan dat ook een
goede en gegronde keuze zijn.
Op basis van de eerder bepaalde lijst van (eventueel samengevoegde) beroepen kun je de percentages
van de geschreven tijd bepalen per beroep(sgroep). Dat ziet er bijvoorbeeld zo uit:

CONO

Basispsycholoog

E.

Directe tijd

Indirecte tijd

Totaal (minuten,

% direct tov

% indirect tov

(minuten)

(minuten)

excl reistijd)

totaal

totaal

155145

246078

401223

39%

61%

Maak van je percentages een norm.
De berekende percentages moeten worden omgerekend naar een norm. Beoordeel op basis van de data
of de norm per financieringsstroom moet worden gedifferentieerd.
Dus uit het voorbeeld zou de opslagnorm er als volgt uit zien: indirect (246078) / direct (155145) =
1,59. Dit betekent dat alle directe tijd van de basispsycholoog in de forensische zorg x1,59 indirecte tijd
als opslag meekrijgt. Laat dit door een formule in excel of BI tool uitrekenen om niet met grote
afrondingsverschillen te maken te krijgen bij het bepalen van de opslag.
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Opleiding
Je hebt nu alle input voor de instructie voor de behandelaren en zorgondersteuning verzameld. Het wijzigen van
de manier van registreren brengt een verandering van gedachtegoed en mindset met zich mee. Deze moet middels
een korte trainingssessie aan de behandelaren en zorgondersteuning worden uitgelegd en gepresenteerd.
In de training is het van belang om stil te staan bij wat er precies gebeurt bij het experiment. Daarnaast om uit te
leggen wat er nog wel en wat er niet meer geregistreerd hoeft te worden door de behandelaren en
zorgondersteuning. Hierin zitten dus de afspraken over wat er inhoudelijk nog moet worden geregistreerd, wel/geen
MDO, wel/geen reistijd en wel directe tijd en inhoudelijke informatie. Daarnaast is het belangrijk om voorbereid te
zijn op vragen over hoe de agenda in te richten en hoe wordt omgegaan met productiviteitssturing.
Vanuit de pilot hebben we gemerkt dat het voldoende is om één sessie te organiseren waarin we dit uitleggen.
Meerdere sessies om alle behandelaren te bereiken is mogelijk wel handig, maar dat is vorm te geven naar eigen
inzicht en passend bij de (huidige) manier van werken van de organisatie.

2D. START!
Uitvoering en monitoring
Je behandelaren kunnen nu starten met de nieuwe manier van registreren. Ze schrijven alleen nog maar directe
tijd en zorgen dat de benodigde inhoudelijke informatie in het EPD terecht komt.
Tijdens de looptijd van het registreren volgens het experiment middels de workaround is het belangrijk om te
blijven monitoren welke DB(B)C’s aflopen in de maanden waarover je de opslagperiode hebt bedacht. Deze
aflopende DB(B)C’s moeten tijdig gesignaleerd worden zodat de opslag erbij kan worden geregistreerd voor
facturatie.
Indien je de automatische opslag van het EPD hebt geïmplementeerd is dit niet nodig.

Éénmeting
Na een aantal maanden in het experiment te zitten is het nuttig om een éénmeting te doen. Hiermee vraag je op
dezelfde onderwerpen, met dezelfde enquête als de nulmeting, uit hoe de behandelaren en andere betrokkenen
binnen de organisatie deze onderwerpen ervaren nu het registreren van indirecte tijd niet meer hoeft.
Door de nulmeting en éénmeting met elkaar te vergelijken verkrijg je inzicht over het effect van het experiment
specifiek voor jouw organisatie en hoeveel het volgens de behandelaren aan minuten per dag scheelt.

Vragen? Neem contact op met Naomi Swaab (nswaab@eiffel.nl) of Lieke Pelders (lpelders@eiffel.nl)
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BIJLAGE 1. EPD LEVERANCIERS
De EPD leverancier is een essentieel onderdeel van het optimaliseren van de administratieve lastenverlichting
doordat zij mogelijk kunnen voorzien in het automatisch inregelen van de standaardopslag indirecte tijd. Hieronder
is per EPD leverancier aangegeven wat de mogelijkheden momenteel zijn of welke ontwikkelingen er op dit vlak
gepland staan.

MEDICORE
Het EPD van Medicore biedt de mogelijkheid om een bepaald percentage aan indirecte tijd aan het directe
contact toe te voegen. Daarbij kun je onderscheid maken tussen de verschillende financieringsstromen.
Per activiteit en per financieringsstroom wordt het percentage ingesteld. De inrichting van een activiteit ziet er zo
uit:

In het daadwerkelijk tijdschrijven is het voor een zorgverlener mogelijk om van de voorgestelde indirecte tijd af
te wijken en dit zelf aan te passen.
In het MC EPD worden de activiteiten ingericht met een generieke naam, bijvoorbeeld ‘intakegesprek’. Bij de
specialistische GGZ leidt dit dan af naar een act_2.1. Bij de basis-GGZ naar 01 intake en bij de Jeugdwet naar
een intakecontact jeugdwet. De meeste instellingen die beschikken over het EPD van Medicore hebben tussen de
25 en 40 generieke activiteitcodes ingericht.
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Om de indirecte tijd te kunnen verantwoorden, is het mogelijk om vanuit het behandeldossier een verslag aan te
maken, zonder een activiteit of tijd te schrijven. Ook biedt het EPD de mogelijkheid tijd te registreren bij
ongeplande zorg. Dit kan zonder een afspraak te maken in de agenda:
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PINKROCCADE
PinkRoccade heeft twee trajecten in het verlengde van het zorgprestatiemodel, namelijk “Normtijden als opslag”
en “Regelarme zorg”.
Het traject “Normtijden als opslag” is nog in afstemming. Binnen dit traject wordt de indirecte tijd automatisch
toegekend als percentage bovenop de directe tijd, zonder dat je dit terug ziet in de agenda van de behandelaar.
Hierbij zal het mogelijk worden om het opslagpercentage in te richten per (CONO) beroep, setting, product en
financieringsstroom. Nadat de ontwikkeling gereed is en je dit in gebruik wil nemen, dan zal dit voor de gehele
organisatie van toepassing zijn en zorgen voor een vermindering van de administratieve last voor behandelaren,
doordat indirecte tijd niet meer apart geregistreerd hoeft te worden.
Het project “Regelarme Zorg” zorgt voor een vermindering van de administratieve lasten door een vermindering
van de regel- en verantwoordingsdruk. Een voorbeeld hiervan is het enkel nog registreren van directe tijd.
Zorgaanbieders die met hun zorgverzekeraar en VWS hebben afgesproken om te mogen declareren conform
“Regelarme zorg”, kunnen gebruik maken de mQ – Behandelaar app van PinkRoccade GGZ. Deze app is al in
gebruik bij GGZ – instellingen, het geeft de behandelaar overzicht over de caseload, agenda en clientgegevens en
maakt het mogelijk om op een simpele en intuïtieve manier ad-hoc directe tijd te registreren. Dit product kan
flexibel voor een deel van de organisatie of de gehele organisatie ingezet worden en heeft geleid tot een
bewezen vrijspelen van administratietijd, tijd die direct ten goed komt aan de zorg.
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NEXUS
Bij Nexus Nederland is het al een tijd mogelijk om in het systeem een standaard indirecte tijd op te nemen op
basis van de directe tijd registratie. Hierbij kan door de zorgaanbieder de keuze gemaakt worden of je een
percentage van de geregistreerde tijd als opslag wil hanteren of een standaard opslag in minuten (absolute
waarde). Deze tijd komt bij het totaal aantal minuten op de DBC, deze zal niet in de agenda worden
weergegeven.
Het onderscheid in opslag kan worden gemaakt per zorgverlener. Het is niet zo dat dit per beroepsgroep kan
worden ingelezen.
Bij Nexus bepaald de cliënt waarop geregistreerd wordt en daarmee de financieringsstroom waarin de registratie
plaatsvindt naar welke productgroep de registratie gaat. De opslag die wordt ingericht kan hier ook op worden
aangepast, waardoor het mogelijk is om een andere opslag te hanteren voor de ggz dan voor de forensische
zorg.
De bovenstaande mogelijkheden zijn al een tijd van kracht, waardoor het niet nodig is om een update te doen
van de huidige versie van Nexus. Mogelijk moet er wel in de inrichting iets worden aangepast.
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AVINTY
Het EPD van Avinty, genaamd USER, beschikt over de mogelijkheid om defaulttijden in te richten per activiteit. Er
bestaat daarbij een onderscheid tussen indirecte tijd voorafgaand en aansluitend op de afspraak. Een voorbeeld
van deze instelling:

Bij het plannen wordt de duur van de afspraak en de indirecte tijd klaargezet op basis van de defaultwaarden bij
de activiteit. De indirecte tijd (voor en na) kan in deze situatie nog wel aangepast worden door de medewerker.
De indirecte tijd kan indien gewenst ‘geblokt’ worden in de agenda of er kan ingesteld worden dat andere
afspraken zijn toegestaan gedurende deze geplande indirecte tijd.
De defaulttijden worden dus per activiteit ingericht. Wanneer men gebruik maakt van zorgpaden en werklijsten
in USER kan men de defaulttijden per activiteit laten afwijken per zorgpad. De zorgpadenfunctionaliteit
ondersteunt de standaardisatie van zorg en vermindert de registratielast. Het geeft de mogelijkheid om op basis
van zorgbehoefte en andere kenmerken de cliënt een afgebakend stuk zorg te bieden. Verder geeft het de
medewerkers duidelijkheid over kaders van de zorg. Aan een zorgpad kunnen werklijsten worden gekoppeld. Als
er voor een cliënt een zorgpad wordt aangemaakt zal deze werklijst worden klaargezet bij de cliënt. Vanuit die
werklijst kunnen medewerkers taken oppakken en direct uitvoeren in USER. Ook te plannen afspraken staan in
deze werklijst en kunnen vanuit de lijst ingepland worden.
De activiteiten die aan een zorgpad toegevoegd worden, kunnen met andere defaultwaarden ingesteld worden.
Als er bijvoorbeeld sprake is van meer indirecte tijd bij activiteiten in de Jeugdwet dan bij activiteiten in de
specialistische GGZ kan men ervoor kiezen dit de differentiëren bij de inrichting van de zorgpaden. Er zijn in dit
voorbeeld dan specifieke zorgpaden voor jeugdigen en specifieke zorgpaden voor de specialistische GGZ.
Hetzelfde geldt voor het onderscheid met de forensische zorg.
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Hieronder volgt een voorbeeld van een werklijst:

Na het klikken op de pin in de werklijst (Plannen afspraak), komt men direct op de juiste plek in de agenda en
kan de afspraak gepland worden met twee klikken.

In de afspraak wordt uitgegaan van de default duur en indirecte tijd van de activiteit zoals gedefinieerd bij de
inrichting van het zorgpad. Indien nodig kan deze nog wel aangepast worden door de medewerker.

Avinty biedt ook de mogelijkheid om per cono-beroep een bepaald percentage als opslag aan indirecte tijd op te
voeren. De zorgaanbieder bepaalt de percentages en richt de waardes in.
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Als men gebruik maakt van deze functionaliteit is het advies om de optie “indirecte tijd blokken” uit te zetten. De
directe tijd kan in deze situatie wel aangepast worden door de behandelaar en de indirecte tijd veranderd dan
automatisch o.b.v. het ingerichte percentage (en kan niet handmatig worden aangepast). Het afspraaktype
vergadering is uitgesloten van deze functionaliteit, bijvoorbeeld het MDO. Het is verder mogelijk om een notitie te
maken van de geleverde zorg zonder een afspraak in te plannen.

Voorbeeld bij CONO Psychodiagnostisch werker (dus conform inrichting 50% indirecte tijd o.b.v. de duur van de
afspraak)
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Voorbeeld bij CONO gedragstherapeut (dus conform inrichting 10% indirecte tijd o.b.v. de duur van de afspraak)
Deze functionaliteit is beschikbaar in versie 8.6.
Consequenties bij het gebruik van de default percentages indirecte tijd:

•

Indirecte tijd welke wordt afgeleid is niet handmatig aan te passen

•

Afleiding indirecte tijd o.b.v. inrichting (geldigheid en percentage per CONO)

•

Indien geen geldig percentage is ingericht, blijft indirecte tijd wel gewoon aanpasbaar in agenda

•

Geldt voor alle financieringstypes en financiers

Versie 8.9 is uitgebreid met de functionaliteit dat er onderscheid kan worden gemaakt in verschillende
financieringstypes en functies waardoor het mogelijk is verschillende opslag percentages toe te voegen voor
bijvoorbeeld ggz zorg en forensische zorg, waarbij onderscheid gemaakt kan worden per (CONO) beroep of
functie.
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NEDAP
Nedap heeft een generiek EPD ontwikkeld, genaamd ONS, wat voor alle financieringsstromen/aanbieders in de
GGZ en forensische zorg toepasbaar is. Het is op dit moment nog niet mogelijk om een standaard opslag
indirecte tijd in te richten op basis van de geschreven directe tijd.
Het is binnen het EPD wel mogelijk om defaulttijden in te richten voor in de agenda middels het gebruik van Ons
Zorgpaden (printscreen zorgpad met intentie, en toevoegen in Agenda).

De gebruiker krijgt dit zoals hierboven weergeven als standaard tijd, zodra deze intentie wordt gepland in ONS
Agenda.
Het is in ONS tevens mogelijk om aan volledige werktijdregistratie te doen. De productie van behandelaren valt
dan rechtstreeks door in het HR-systeem, evenals bijv. verlofdagen of ziekte. Wanneer de indirecte tijd niet meer
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geregistreerd wordt en ook niet meer in de agenda van de behandelaar staat, zou dat kunnen leiden tot een
productieverlies met andere gevolgen. Het is om deze reden daarom op dit moment mogelijk om af te wijken van
de standaard tijden zoals aangeboden vanuit het zorgpad.
Nedap biedt daarnaast in ONS andere mogelijkheden die leiden tot administratieve lastenverlichting. Zo is het
bijvoorbeeld mogelijk om ongeplande contacten snel te registeren (printscreen dossier toevoegen van tijd).

Mocht blijken dat er zorgaanbieders mee willen doen aan het experiment en het dus nodig is om aanpassingen te
doen, dan is relatief eenvoudig om zaken te ontwikkelen. Er vindt iedere zes weken een release plaats waarbij de
functionaliteiten beschikbaar komen, Nedap heeft minimaal een kwartaal nodig om deze aanpassing te
ontwikkelen. De zorgaanbieder heeft vervolgens de keuze om deze nieuwe functionaliteit aan te zetten.
Hiervoor gaat Nedap graag vooraf in gesprek met onze klanten en implementatiepartners, omdat een wijziging
van wet- en regelgeving of een landelijk project van invloed kan zijn op gebruik van ONS.
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BIJLAGE 2. ENQUÊTE
Stop de (indirecte) tijd!
Administratieve lasten verlichting in de fz en ggz.
Zorgverleners zijn veel tijd kwijt aan administratieve werkzaamheden. Tijd die ze niet kunnen
besteden aan zorg voor de cliënt, terwijl dat is waarom ze voor hun vak gekozen hebben. Een van de
taken van de Taskforce forensische zorg in het kader van de Meerjarenovereenkomst forensische
zorg 2018-2021 en vanuit het Bestuurlijk akkoord ggz 2019-2022 is het verlichten van de
administratieve lasten. Vanuit dit doel is een experiment opgestart waarbij geen indirecte tijd meer
hoeft te worden geschreven in de forensische zorg en ggz.
Middels deze 11 vragen willen wij graag te weten komen hoe de administratieve last in combinatie
met het schrijven van indirecte tijd wordt ervaren.
Onderwerp

#

Vraag

Ingevuld door

0

Mijn functie is/ik vul deze enquête in namens de afdeling:
A. Behandelaar
B. Zorgondersteuning
C. Anders, nl: …..

Ervaren
administratieve last
(algemeen)

1

Ik ervaar over het algemeen administratieve lasten

2

Zou je willen toelichten waar zich dit in uit? Welke gevolgen heeft dit?
…………………………….

Ervaren
administratieve last
(minutenregistratie)

3

De minutenregistratie van indirecte tijd draagt bij aan het ervaren van administratieve
lasten

Werktempo,
hoeveelheid werk

4

De minutenregistratie van indirecte tijd heeft negatieve invloed op het ervaren
werktempo (denk aan continuïteit, efficiëntie) en/of de hoeveelheid werk

Zinvol werk doen

5

De minutenregistratie van indirecte tijd heeft een negatieve invloed op het gevoel van
zinvol/relevant werk doen

Complexiteit

6

De minutenregistratie van indirecte tijd is complex
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Werkplezier

7

Het verminderen van de minutenregistratie van indirecte tijd vergroot het werkplezier

Besparing tijd

8

Hoeveel tijd schat je in dat er per dag (8 uur) wordt er besteed aan de
minutenregistratie van indirecte tijd?
….. minuten
Hoe veel keer per dag (8 uur) schat je in dat je besteed aan de minutenregistratie van
indirecte tijd?
….. keer

Extra tijd cliënten

9

De minutenregistratie van indirecte tijd is niet langer nodig. Hoeveel procent van de
genoemde tijd bij vraag 8 kan 1:1 aan de cliënt worden besteed?
…… %

Andere effecten

10

Verwacht je nog andere effecten van het niet meer hoeven registreren van indirecte
tijd? Graag toelichten.
…………………………………

Contact opnemen

11

Mogen we u benaderen voor extra toelichting over enkele antwoorden en nog eens
nader te bespreken wat de mogelijkheden zijn ten aanzien van het vervallen van de
minutenregistratie van indirecte tijd?
A. Ja, er kan contact opgenomen worden met:
Naam instelling/afdeling: ……
Naam contactpersoon: …..
Mailadres: …..
Telefoonnummer: ……
B. Ja, maar liever los van deze enquête, u kunt ons bereiken op …..
C.

Opmerkingen

Nee bedankt

Heeft u nog andere opmerkingen/aanvullingen/vragen?
……………………….
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