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Betreft: Reactie V&VN op consultatiedocument ‘taakherschikking’ NZA

Geachte heer Weijers,

De beroepsvereniging Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN) heeft met belangstelling
het consultatiedocument ‘Taakherschikking’ van de NZa gelezen. Na de installatie in 2009 van de
eerste verpleegkundig specialisten in het specialistenregister ervaart deze beroepsgroep veel
belemmeringen in de uitvoering van haar vak. Hoewel er hard gewerkt wordt om de laatste stappen in
het formaliseren van de (tijdelijke) wettelijke bevoegdheden te zetten, is het traject nog niet afgerond.
Het in kaart brengen van de financiële belemmeringen die deze groep ervaart zien wij als een
belangrijkste stap om een krachtige impuls te geven aan taakherschikking. Dit geldt eveneens voor de
drie groepen van gespecialiseerd verpleegkundigen: oncologie-, diabetes-, en longverpleegkundigen.
In onze reactie willen wij eerst in gaan op de algemene (inleidende) passages van het
consultatiedocument en geven daarna een reactie op de vijf consultatievragen uit het
consultatiedocument.
Taakherschikking in de wet BIG
In de uitleg over de wet BIG (pagina 9) staat een passage over de ‘verlengde arm’ aangegeven,
waarbij activiteiten uitgevoerd worden door bijvoorbeeld verpleegkundigen in opdracht van de arts.
Hierbij staat ook aangegeven dat de verantwoordelijkheid bij de medisch specialist blijft liggen. Dit is
niet juist. De term ‘verlengde arm’ is verouderd en stamt uit de periode voor de Wet BIG. Met de komst
van de wet BIG hebben verpleegkundigen en andere BIG-geregistreerde beroepen een eigen
verantwoordelijkheid in de zorgverlening. Een verpleegkundige moet dus verantwoording kunnen
afleggen over haar eigen beroepsmatig handelen, en kan deze verantwoordelijkheid niet bij de
medisch specialist leggen. Opleidingsprofielen en beroepscompetenties bepalen de reikwijdte van het
deskundigheidsgebied van deze zorgverlener.
In paragraaf 2.2.1 staat aangegeven welke beroepen een aantal voorbehouden handelingen mogen
uitvoeren. In de tekst staat niet expliciet aangegeven dat het hierbij gaat om het zelfstandig indiceren
en uitvoeren van de voorbehouden handeling. Dit sluit niet uit dat anderen ook deze voorbehouden
handelingen mogen uitvoeren, maar dan wel onder direct toezicht van een zelfstandige bevoegde. Dit
wordt nu niet duidelijk aangegeven.
Op pagina 10 staat kort aangegeven welke bevoegdheden de verpleegkundig specialist heeft in relatie
tot de physician assistant. De laatste alinea van paragraaf 2.2.3.2. is niet juist. De verpleegkundig
specialist krijgt niet alleen de (tijdelijke) bevoegdheid tot het uitvoeren van bepaalde voorbehouden
handelingen maar ook tot het indiceren van voorbehouden handelingen. Eén van deze voorbehouden
handelingen is het voorschrijven van UR-geneesmiddelen. In tegenstelling tot wat het
consultatiedocument aangeeft mag de verpleegkundige specialist multidisciplinaire zorg en
behandeling indiceren, uitvoeren, regisseren, het behandelplan maken, verwijzen naar collega
zorgverleners, en geconsulteerd worden. Verder kan de verpleegkundig specialist voorbehouden
handelingen zelf uitvoeren of een opdracht daartoe verlenen aan een ander (mits deze bekwaam is de
handeling uit te voeren). Bovenstaande informatie is na te lezen in de (concept) Algemene Maatregel
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van Bestuur , en het vastgestelde competentieprofiel van de verpleegkundig specialist. De
verpleegkundig specialist heeft wel degelijk een behandelverantwoordelijkheid.
Bekostiging tweedelijns somatische zorg
In paragraaf 3.2.2 staat een passage over de poortspecialist in relatie tot hoofdbehandelaar genoemd.
In deze alinea staat aangegeven dat een poort-specialist een medisch specialist is naar welke een
patiënt verwezen wordt voor medisch specialistische zorg. Ook wordt gesteld dat de poortspecialist
ook wel hoofdbehandelaar wordt genoemd. Hieruit zou afgeleid kunnen worden dat alleen de medisch
specialist hoofdbehandelaar kan zijn, en dat is niet juist. Ook de verpleegkundig specialist kan
hoofdbehandelaar zijn, de huidige praktijk laat dit nu al zien. De handreiking
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‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerking in de zorg (2010) wordt niet gesproken over
hoofdbehandelaar maar over inhoudelijk eindverantwoordelijk voor de behandeling. De handreiking
geeft aan dat in een situatie waarin verschillende zorgverleners gelijktijdig betrokken zijn bij de
behandeling van de cliënt, het duidelijk moet zijn wie van hen verantwoordelijkheid is voor de inhoud
van de onderdelen van de behandeling en of er sprake is van een inhoudelijk eindverantwoordelijke.
De deskundigheidsgebieden en competenties van de betrokken zorgverleners dienen daarbij leidend
te zijn. Dit hoeft dus niet uitsluitend een medisch specialist te zijn, maar kan ook een verpleegkundig
specialist zijn.
In paragraaf 3.2.1. staat aangegeven hoe het tarief voor de DBC is opgebouwd. Bij de uitwerking van
het kostendeel van de DBC staat dat medewerkers die werkzaam zijn in een instelling hieruit worden
betaald. Men spreekt over een groep niet-medisch specialisten. De NZa gaat hierbij voorbij aan het
feit dat er ook specialisten werkzaam kunnen zijn in de andere art. 3 beroepen, bijvoorbeeld de
ziekenhuisapotheker, de klinisch psycholoog en de verpleegkundig specialist.
Consultatievragen
Consultatievraag 1 & 2:
V&VN deelt de mening van de NZa dat er bij de tweedelijn somatische zorg sprake is van één
financiële belemmering in de bekostiging, en twee mogelijke financiële belemmeringen in de
regelgeving.
De huidige definiëring van poortspecialisme, hoofdbehandelaar, en de taakstelling van de
verpleegkundig specialist is in dit consultatiedocument niet juist. Voor het wegnemen van financiële
belemmeringen bij taakherschikking vindt V&VN het wenselijk om de restrictie, alleen face-to-face
contact, helemaal weg te halen en alle Biggeregistreerde beroepen de mogelijkheid te geven tot het
declareren van klinische DBC’s. Vergelijkbaar met de situatie in de GGZ waarbij iedere
Biggeregistreerde zorgverlener die tevens vermeld staat in de CONO-beroepenstructuur een DBC
mag openen als hij/zij een patiënt kan typeren. Hierdoor worden ook de financiële belemmeringen
voor de gespecialiseerd verpleegkundige die de bevoegdheid krijgt tot het voorschrijven van URgeneesmiddelen weggenomen.
Consultatievraag 3: V&VN ziet twee mogelijkheden voor een quick-win situatie: definiëring van de
poortspecialist verruimen, óf de mogelijkheid tot het declareren van DBC’s te ontkoppelen van de
poortwachterfunctie. V&VN heeft de voorkeur voor het ontkoppelen van de poortwachterfunctie.
Hiermee wordt de mogelijkheid gecreëerd dat meer beroepen de mogelijkheid krijgen om DBC’s te
declareren. V&VN geeft de voorkeur aan een brede toegang voor alle Biggeregistreerde beroepen.
Consultatievraag 4: V&VN heeft geen verdere aanvullingen op de gevolgen voor het publieke belang
die al aangegeven zijn in het consultatiedocument.
Consultatievraag 5: In de GGZ ziet V&VN geen financiële belemmeringen vanuit de optiek van de NZa
of het ministerie van VWS. De huidige financiële belemmeringen die verpleegkundigen en
verpleegkundig specialisten ervaren in de GGZ zijn van organisatorische of culturele aard. In de GGZ
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De Algemene Maatregel van Bestuur voor de verpleegkundig specialist (en voor de PA) moet nog door de voorhangprocedure
en definitief worden vastgesteld door de Eerste en Tweede Kamer.
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handreiking ‘Verantwoordelijkheidsverdeling bij samenwerken in de zorg’, KNMG, V&VN, KNOV, KNGF, KNMP, NIP, NVZ,
NFU, GGZ Nederland, NPCF, januari 2010.

is de hoofdbehandelaar niet per definitie de medisch specialist (psychiater of geriater). Helaas
constateert V&VN dat zorgverzekeraars de beleidsregels dusdanig interpreteren dat het lijkt dat alleen
(klinisch) psychologen en psychiaters (beiden artikel 14 specialisten) de DBC mogen openen. De
verpleegkundig specialist in de GGZ is echter ook een artikel 14 specialist en opgeleid in het stellen
van diagnoses en initiëren en indiceren van behandeling in GGZ.
De beroepsvereniging vindt het van groot belang dat alle belemmeringen rondom taakherschikking
worden weggenomen. De financiële belemmeringen zijn een groot obstakel in het voortvarend
doorzetten van de beweging van taakherschikking, V&VN is dan ook zeer verheugd dat de NZa dit
vraagstuk oppakt. Indien u vragen heeft naar aanleiding van deze schriftelijke reactie op het
consultatiedocument dan is mevr. F. Bolle (06-10905197 of f.bolle@venvn.nl) u graag van dienst.

Met vriendelijke groet

Atie Schipaanboord
Directeur V&VN

