Notulen Overlegvergadering 16-2-2015

Aanwezig: Joukje van Esch, Peter Mol, Albert-Jan van de Pol (voorzitter), Wessel van Beek (notulen)

Agenda
1.
2.
3.
4.

Openbaarheid van bestuur en omgang met de notulen
Contact met zorgverzekeraars
Thema activiteiten
Kinderen- en jeugd hulpverlening

Notulen
1. Openbaarheid van bestuur en notulen. CR is bezig met het huishoudelijk reglement.
Afgesproken wordt dat notulen die zowel de CR maakt, als die van de overlegvergaderingen,
door zowel CR als RvB worden geaccordeerd en daarna op de website worden geplaatst.
2. Contact met zorgverzekeraars. Naar aanleiding van eerder overleg heeft de CR de behoefte
contact te hebben met zorgverzekeraars over het gevoerde beleid en de gevolgen daarvan
voor cliënten. De CR vraagt naar de belangrijkste probleempunten waar de RvB tegenaan
loopt. Genoemd worden:
a. de beperkingen vanuit de omzetplafond, waardoor GGZ Veenendaal soms al snel in
het jaar mensen die hulp zoeken moet afwijzen/terugverwijzen naar de verzekeraar
b. de gemiddelde behandelprijs die wordt afgedwongen door met name Menzis maakt
dat complexere problematiek niet meer binnen GGZ Veenendaal behandeld kan
worden
c. de informatievoorziening van de zorgverzekeraars is soms ontoereikend of onjuist,
waardoor cliënten van het kastje naar de muur worden gestuurd
Advies van de RvB aan de CR is in gesprek te gaan met de zorginkoper van Menzis, de
belangrijkste zorgverzekeraar binnen deze regio. De CR geeft aan dan echter eerst ook van
cliënten te horen dat ze hier tegenaan lopen, zodat de CR namens de cliënten naar een of
meer zorgverzekeraars kan communiceren. Afgesproken wordt dat er een mogelijkheid aan
de website wordt toegevoegd waarmee cliënten problemen rondom de zorgverzekeraars op
de genoemde gebieden aan de CR kunnen worden gemeld.
3. Thema activiteiten. Hieronder vallen activiteiten die de CR initieert, of waaraan ze
meewerkt, die door GGZ Veenendaal gefaciliteerd worden. Besproken wordt dat dit in het
verleden ook preventie- en voorlichtingsactiviteiten konden zijn, maar dat deze uit de
zorgverzekeringswet zijn gehaald en verplaatst naar zowel de basis GGZ, als de WMO
gefinancierde zorg. Een thema activiteit rondom aandachtsgebieden als depressie of
autisme zou prima georganiseerd kunnen worden. GGZ Veenendaal heeft al langer behoefte
aan een Veenendaals GGZ platform, maar vooralsnog lijkt hier onvoldoende draagvlak voor.

4. Kinder- en jeugdhulp. De RvB laat weten aan het einde van 2015 zich ernstig zorgen te
hebben gemaakt over de continuïteit van zorg aan deze groep, omdat contracten uitbleven
en duidelijkheid vanuit de gemeente en het gemeentelijk orgaan daarvoor (Foodvalley)
ontbrak. GGZ Veenendaal heeft vorig jaar overleg gevoerd met wethouders Kundic en
Overduin en haar zorgen uitgesproken over verschillende zaken. Ondanks verzoeken vanuit
de RvB heeft daarna geen overleg meer plaats gehad. Er zijn nu voorlopige contracten met
Foodvalley voor 2016, maar parallel daaraan vindt een aanbestedingsprocedure plaats. De
RvB spreekt haar bezorgdheid uit over de concurrentiepositie van GGZ Veenendaal, met
name in relatie tot het CJG, die naast het verzorgen van de indicaties ook zelf hulp biedt.
Hierin schuilt het gevaar van oneerlijke concurrentie.
De facturatie is tot dusverre een probleem geweest in verband met het onvoldoende
aansluiten van de verschillende systemen. Dankzij bevoorschotting is GGZ Veenendaal
hierdoor niet in financiële problemen gekomen. Dit probleem wordt stapje voor stapje
opgelost de komende periode.

Het volgende overleg vindt plaats op 14 juni van 13.00 – 14.00 uur.

