NIEUWSBRIEF juni 2015
Beste allen,
Zoals u per mail van ons als bestuur hebben vernomen, hebben we de ALV van 19
juni jl. helaas moeten verplaatsen, omdat VWS zich op het laatst om agendatechnische reden moest afmelden. We hebben gezien de vakantieperiode gekozen
voor de reeds geplande datum van 24 september. VWS heeft inmiddels toegezegd
dan aanwezig te zijn. De ALV zal wederom plaatsvinden in Utrecht. Wij zullen in die
vergadering ook het jaarverslag 2014 en de financiële verantwoording 2014 ter
goedkeuring agenderen. Om iedereen goed te informeren sturen wij deze uitbreide
nieuwsbrief met bijlagen.
Kwaliteitsstandaard
Volgend op de invitational conference van 31 maart heeft de eerste bijeenkomst van
werkgroep plaatsgevonden op 17 juni jl. De werkgroep bestaat uit:
Peter Quataert: namens V&VN, verpleegkundig specialist
Lian Stoeldraaijers: namens NVvDP
Hanneke Hendrikse: namens NVH
Rinie Lammers: namens NPCF
Karin Timm: namens WCS, verpleegkundig specialist
Bibi Montfrans: namens NVDV, dermatoloog,
Katja Reiding: namens NHG, huisarts
Paul van Zuijlen: namens NVPC, plastisch chirurg,
Jacques Oskam: namens NVvH, chirurg
Robbert Meerwaldt: vanuit NVvH, en voorzitter werkgroep
De werkgroep wordt nog uitgebreid met een klinisch geriater.
Teus van Barneveld en Evie Kolsteren zijn van het Kennisinstituut van Medisch
specialisten en ondersteunen het project procesmatig en op methodologisch vlak.
Tijdens de eerste bijeenkomst is het plan van aanpak zoals eerder door KIMS
geschetst opnieuw doorgenomen. Ook zijn de belangrijkste punten vanuit de
invitational conference, die mee genomen moeten worden in de kwaliteitsstandaard,
nogmaals besproken. Deze punten bestaan globaal uit:

Metarichtlijn
Definitie complexe wondzorg
Ketenzorg
Financiering
Uitkomsten meten
Competentie/opleiding
Patiënt

-> Flowchart
-> Waar gaat het precies over?
-> Hoe te organiseren?
-> Volgt uit organisatie ketenzorg!
-> Registratie en vanuit patiëntenperspectief!
-> Wat ontbreekt?
-> Patiëntenperspectief staat in dit project centraal!

De werkgroep heeft besloten om allereest te beginnen met de definitie van het
onderwerp van de kwaliteitsstandaard en een analyse van bestaande richtlijnen om
tegenstrijdigheden en hiaten in huidige richtlijnen op te sporen en zo te komen tot
een meta-richtlijn. Een presentatie hierover, die beoogd was in de ALV met u te
delen is als bijlage 1 bijgevoegd. Via de nieuwsbrief, maar op korte termijn via onze
nieuwe website, wordt u op de hoogte gehouden.
Website
Aan onze nieuwe website wordt momenteel voortvarend gebouwd. We streven naar
een rustige, overzichtelijke en duidelijke site, waar iedereen gemakkelijk informatie
kan vinden en kwijt kan. De functionaliteiten zijn al ingesteld en de nieuwe “start”
content wordt momenteel geschreven We zijn nog bezig met het regelen van de
toegang tot de content van de oude website. We hopen dit z.s.m. voor elkaar te
hebben, zodat alles samengevoegd kan worden en de website in de lucht is. Dit zal
op korte termijn zijn en uiteraard krijgt u daar bericht van.
NZA beleidsregel
Eerder bent u geïnformeerd over de geplande overleggen met zorgverzekeraars over
de inkoop van de regiefunctie wondzorg op basis van de nieuwe NZa beleidsregel
regiefunctie wondzorg. Gezien de diversiteit van de toepassing bij het inkoopbeleid
door de diverse zorgverzekeraars en belang van kwalitatief goede en doelmatige
zorginkoop heeft VWS voorgesteld een invitational te organiseren, waarbij naast de
zorgverzekeraars en de leden WPN, ook de Inspectie zal worden uitgenodigd.
Binnenkort hoort u hier meer van.
Beleid ZilverenKruis
Wij ontvingen de volgende informatie over een aanpassing van de het beleid de
vergoedingen van nieuwe verbandhulpmiddelen in de Z-index productgroep VB.2015
van Zilverenkruis:
Om nieuwe producten uit de groep VB van de Z-index toe te laten tot de
vergoedingen, wordt het beleid, dat per 1 januari van kracht is geworden, bijgesteld.
Deze bijstelling is in lijn met de gedachtegang van de oude werkgroep
‘Verbandhulpmiddelen’ van Zorgverzekeraars Nederland en in lijn met de vele
gesprekken die wij met de fabrikanten van verband- /hulpmiddelen hebben gehad.
Een uitgebreide beschrijving vindt u in de bijlage en op de website:

https://www.zilverenkruis.nl/zorgaanbieders/hulpmiddelen/Paginas/downloads.aspx
(tab-verbandhulpmiddelen). Dit beleid is per 1 juli 2015 van kracht.
De bijstelling van het beleid heeft geen gevolgen voor de huidige uitgifte van
producten door medisch speciaalzaken en apotheken op verwijzing van artsen en/of
verpleegkundig specialisten. Het beleid geeft fabrikanten en importeurs kansen
nieuwe producten voor te stellen en geeft vervolgens professionals kansen met
nieuwe producten te kunnen werken die binnen het vergoedingensysteem vallen.
Contractueel verandert er voor de contractanten ook niets. In de overeenkomst is
opgenomen dat de producten uit de Z-index categorie VB met de code H
(hulpmiddel) vergoed worden, mits voldaan wordt aan de voorschrijfvoorwaarden
(bijlage 2 en 3).
ZonMw
Via de social media vernamen wij op het allerlaatste moment dat een
consultatiebijeenkomst werd gehouden over Verkenning Hulpmiddelen op 4 juni
2015 bij ZonMw. WPN was niet uitgenodigd en wij konden in het korte tijdsbestek
ook niet achterhalen wie van de leden tot de genodigden behoorden. Hierover is
contact geweest met ZonMw. WPN staat nu op de contactlijst en bijgaand treft u de
concepttekst van de literatuurstudie en de consultatie aan (bijlage 4). Wanneer u
nader commentaar heeft op de tekst of grote omissies ziet, stuur die dan z.s.m. met
behulp van het Formulier feedback verkenning hulpmiddelen (bijlage 5)
naar hulpmiddelen@zonmw.nl. Meer informatie over de verkenning kunt u vinden op
de webpagina: www.zonmw.nl/hulpmiddelenzorg.
Financieel
In 2014 is van alle leden een bijdrage gevraagd in de tegemoetkoming van de
oprichtingskosten voor het WPN. Met uitzondering van KNMP hebben alle
(buitengewone) leden een financiële bijdrage geleverd.
Jaaroverzicht 2014
Inkomsten
Uitgaven (notaris, KvK)
Positief saldo

€ 1850,00
€1163,10
€ 686,90

In 2014 is € 680,00 op een spaarrekening geplaatst.
Jaaroverzicht 2015
Inkomsten
Uitgaven
(afrek. betalingsverkeer)
Positief saldo

€ 2481,90
€ 3,20
€ 2478,70

In 2015 is € 2000,00 toegevoegd aan het spaarsaldo. Uiteindelijk is het totaalbedrag
op dit moment € 2681,00. Een groot gedeelte van dit bedrag zal besteed gaan
worden aan het ontwikkelen van een professionele website. Het saldo op de lopende
rekening bedraagt 478,70. Op dit moment zijn er nog vier openstaande posten. Het
verzoek aan deze leden om hun lidmaatschapsgeld z.s.m. in orde te maken.
Belangrijke data
Op onderstaande data vinden bijeenkomsten en congressen plaats die voor u en uw
achterban interessant kunnen zijn. Binnenkort treft u de data op onze nieuwe website
aan!
16-18 september
16-19 september
13 oktober
24-5 november
11 december
25-29 september 2016

EPUAP, Gent ‘Putting pressure in the heart of Europe’
European Burns Association Congress, Hannover
NOVW, Ede ‘Trilogie rondom de wond’
WCS Congres, Utrecht ‘Samen wijzer in wondzorg’
Wondcongres, Rotterdam ‘Radiatie en wondgenezing’
Congress World Union of Wound Healing, Florence

Namens het bestuur een mooie zomer vakantie toegewenst!

