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Bvikz en VWS maken afspraken over
het Verpleegkundig indiceerproces
Intensieve Kindzorg Thuis
BVIKZ heeft vandaag met VWS heldere afspraken gemaakt over het
Kinderverpleegkundige indiceerproces voor Kinderen met Intensieve zorg thuis, in het
bijzonder de indicaties voor Zvw-pgb. BVIKZ beschikt immers inmiddels over 70 urgente
dossiers die ontstaan zijn door procedureel en inhoudelijk af te wijken van
overeengekomen kaders en wetgeving Zvw;
Inmiddels liggen 70 urgente IKZ dossiers
Naar aanleiding van deze urgentie IKZ dossiers heeft de Bvikz bij VWS de afgelopen weken
aangedrongen op een spoedoverleg om tot heldere afspraken te komen. Deze afspraken gaan over
de juiste uitvoering van het verpleegkundig indiceerproces volgens het Normen (2014)-, en
Begrippenkader (herzien 2019) van de beroepsvereniging V&VN. Afgelopen week heeft VWS een
bijeenkomst met partijen georganiseerd. De Bvikz is tot haar grote spijt niet bij dit overleg
uitgenodigd. Nadat er Kamervragen waren gesteld zijn zij vandaag uitgenodigd om met VWS hun
visie te delen.

Vandaag is in het bilaterale overleg tussen BVIKZ en VWS het volgende overeengekomen
1. dat het beleid inkoop met een Zvw-pgb. ongewijzigd was, is én blijft: de wettelijke aanspraak
voor de gehele wijkverpleging onder de Zvw zorg (ZIN of PGB) en gebaseerd op het
Begrippenkader Indicatieproces van de V&VN (27 maart 2019). Gedurende de zes stappen van het
verpleegkundig indicatieproces wordt door zowel ouders als indicerende kinderverpleegkundige, op
methodische wijze, de benodigde zorg als ‘doelmatig en rechtmatig’ samen vastgesteld;
2. dat de tekst in het Zvw-pgb reglement (paragraaf 4.9 uit Reglement Zvw-pgb 2020) geen
nieuwe inhoudelijke weigeringsgrond is, doch een omschrijving van gebruikelijke zorg zoals in het
reglement staat, gebaseerd op duiding van het Zorg instituut en met akkoord van de NZa. VWS
zegt toe deze begripsduiding door Zorg Instituut te laten aanscherpen om afwijkende interpretaties
te voorkomen;
3. bij zowel zorg in natura als pgb wordt afgewogen of en wat het netwerk eventueel zelf kan en
wil doen. Bij deze afweging spelen klinisch inzicht en kwalificaties tot verantwoord verplegen en
verzorgen een belangrijke rol in de gezamenlijke afweging;
4. de DG van VWS heeft de toezegging gedaan dat ook de Bvikz zal worden geconsulteerd hierin.
De termen gebruikelijke zorg en- of de inzet van het (cliënt)netwerk zijn niet in de Zvw
opgenomen. De Bvikz stelt zich op het standpunt dat de door informele zorgverleners verleende
“zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden” zoals verpleging en verzorging in stand moet
blijven.

Regie ligt altijd bij de ouders / de pgb budgethouder
De budgethouder pgb is en blijft bevoegd te bepalen op welke wijze het Zvw-pgb na schriftelijke
toekenning wordt ingezet: door informele en/of formele zorgverleners.

Maatwerk gewenst
ZN heeft aangegeven dat ouders middels een gesprek onderbouwd maatwerk mogen verwachten
van hun zorgverzekeraar; voorafgaand, tijdens en na het indicatieproces. De zorgverzekeraar zet
zich, vanuit haar zorgplicht zvw- zowel bij pgb of ZIN in door te toetsen of de verpleegkundige
indicatie wordt georganiseerd en uitgevoerd zoals vastgelegd in vigerend Normen en
Begrippenkader. Daar waar is afgeweken van de vigerende afspraken Normenkader voor indiceren
en organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving zal een herindicatie
plaatsvinden.

Toetsing procedure van indiceren
V&VN en Zorgverzekeraars toetsen of bij de aanvraag voor een Zvw-pgb of de indicatie volgens de
normen van de beroepsgroep wordt geïndiceerd. Mocht een pgb-aanvraag tijd bevatten die volgens
de vigerende wettelijke criteria niet onder de Zvw vallen, of aantoonbaar en onderbouwd niet
doelmatig en/of rechtmatig zijn, dan mag een zorgverzekeraar afwijzen mits de afwijzing op
inhoudelijke gronden gebaseerd is en door een BIG bevoegd (medisch) beoordelaar.
Aanvullingen of wijzigingen op beroepsnormen, vóór publicatie ter advisering worden voorgelegd
aan alle betrokken veldpartijen in de kindzorg en wijkverpleging. Uiterlijk 1 mei a.s. zal dit
document door V&VN gepubliceerd worden.

Meldpunt
Voor situaties waar afspraken Normen en Begrippenkader, vigerende wetgeving ZVW, de vigerende
afspraken PGB toepassing, en/of de indicatiestelling afwijken van de afspraken opent BVIKZ een
meldpunt.
De Bvikz roept deze ouders op zich te melden bij onderstaand e-mail adres:
info@bvikz.nl
De Bvikz wil hierin de regie pakken. Wij zullen dan samen met deze ouders contact leggen met de
zorgverzekeraar om tot een juiste indicatie te komen. Wij zullen bewaken dat ouders een indicatie
krijgen op basis van het normenkader 1.

