Drie jaar

[Ont]Regel
de Zorg
Farmacie

De afgelopen drie jaar zijn er stappen gezet om de regeldruk te
verminderen. De monitoringsinformatie in de farmacie laat zien
dat we er nog niet zijn. Toch willen we graag laten zien welke
positieve ontwikkelingen er zijn geweest in de sector.

Inspiratie
Termijn materiële controle van 5 naar 2 jaar:
hierdoor moet een zorgverzekeraar voor
gecontracteerde zorgaanbieders uiterlijk 2 jaar
na dato een onderzoek starten, met uitzondering
van vermoedens van fraude. Dit verlaagt de
administratieve lasten.

Bijlage 2 formulieren: In 2018 zijn 17 bijlage
2 formulieren geschrapt en per 1 maart 2019 zijn nog
eens tien formulieren geschrapt. Naar schatting zorgt
schrapactie uit 2018 jaarlijks voor 250.000 tot 300.000
minder formulieren die de arts hoeft in te vullen en dus
minder formulieren die de apotheker hoeft te controleren.

Uniformeren contracten: De algemene
bepalingen en de opzet van de
declaratieparagraaf is geüniformeerd.

Handreiking opiaten: In 2021 is de handreiking
opiaten geactualiseerd door de KNMP en IGJ. In deze
handreiking staat een nadere uitleg van eisen aan
correcte administratie. Zo is het bijvoorbeeld niet
nodig om recepten digitaal én fysiek te bewaren.
De handreiking biedt een duidelijke richtlijn voor
welke middelen wél en voor welke middelen geen
administratieplicht is. Dit voorkomt onnodig werk.

Afspraken over digitalisering in Twente:
In 2019 is het convenant ‘Verzenden digitaal
medicatievoorschrift’ in de regio Twente
ondertekend door apothekers en ziekenhuizen.
In navolging hierop zijn er werkafspraken
gemaakt tussen de 1e en 2e lijn om de digitale
regionale afstemming te verbeteren. Deze
werkafspraken zijn verzameld in het ‘Witboek
afspraken zorginstellingen, voorschrijvers
en TAO-UA-apothekers’, en in 2020
geïmplementeerd.

Meer weten over
[Ont]regelen
We gaan door om de regeldruk in de praktijk
verder terug te dringen! Wilt u meer weten
over [Ont]Regel de Zorg of heeft u hulp nodig
bij het ontregelen in uw organisatie?
Ga naar www.ordz.nl. Daar vindt u o.a.
Praktijkvoorbeelden
Handige [ont]regeltools
Heeft u vragen of bent/kent u een goed
voorbeeld? Laat het ons weten:
aanpakregeldruk@minvws.nl

www.ordz.nl

