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Terugblik contracten CZ en VGZ:
In de laatste weken van 2021 is door het bestuur en de samenwerkingspartners hard gewerkt om de
omzet zorgstraat verwerkt te krijgen in de contracten met CZ en VGZ.
Ook de zorgverzekeraars hebben hun best gedaan om dit in 2021 af te ronden. We horen van de
leden en PoZoB terug dat de extra omzet met succes is verwerkt.
Daarmee blikken we als bestuur tevreden terug op het voor iedereen erg drukke 4e kwartaal van
2021.

Het zorgprestatiemodel; hoe nu verder:
Alle leden die werken met de doelgroep volwassenen zullen zich inmiddels hebben verdiept in alle
regels die zijn verbonden aan het Zorgprestatiemodel.
Er zijn natuurlijk webinars en nieuwsbrieven waarop je kunt terugvallen. Maar op basis van onze
ervaringen uit 2021 willen we als bestuur ook de mogelijkheid bieden om vragen en belangrijke
feiten met elkaar te delen. De transitie naar het ZPM zal ons namelijk nog wel een tijdje
bezighouden.
Om iets met elkaar te delen kan bijvoorbeeld de nieuwe website gebruikt worden, waar een nieuw
forum als functionaliteit is ingericht. Maar het kan ook door een e-mail naar het secretariaat te
sturen. Alle input is welkom.
Het bestuur overweegt om over een paar maanden een open avondbijeenkomst te organiseren (al of
niet met gastspreker) om ervaringen uit te wisselen en vragen te kunnen stellen over werken met het
ZPM.

Doorontwikkeling Kind en Jeugd:
Als bestuur weten we dat de aandacht voor doelgroep Kind en Jeugd de afgelopen periode minimaal
is geweest. Toch zijn er ook voor deze doelgroep de laatste maanden veel veranderingen
aangekondigd en doorgevoerd. Medio 2021 kwamen de aanbestedingen voor regio Eindhoven en
Dommelvallei aan de orde.
Opvallend bij de aanbestedingscriteria is dat er steeds meer wordt gevraagd en verwacht van de
jeugdzorgaanbieders. Er zijn nieuwe producten ontstaan, de bekostiging is gewijzigd en hier en daar
wordt er ook meer gevraagd op het gebied van registraties. Dit zijn zaken waar we met de leden
graag meer aandacht aan willen besteden. Ook hier kunnen we als groep meer betekenen dan als
afzonderlijk lid.
Zijn er thema’s waar je als lid tegenaan loopt? Heb je ondersteuning nodig? Wil je gewoon ergens
over sparren? Aarzel niet en stuur een bericht naar het secretariaat.
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Website
Zoals jullie wellicht al hebben gemerkt, is onze vernieuwde website sinds een week online. Als het
goed is hebben jullie via de mail jullie inloggegevens ontvangen. De website is aangepast aan de
huidige stand van zaken en is ook bruikbaar op mobiel en tablet.
Onze website is op dit moment zo ingericht, dat alles in basis aanwezig is. We zullen de komende tijd
zeker nog aanpassingen, verbeteringen en correcties doorvoeren. Jullie input is wat dat betreft van
harte welkom. Van sommigen hebben we al input ontvangen, waarvoor hartelijk dank.
We weten uit ervaring dat verwijzers en cliënten regelmatig gebruik maken van het overzicht met de
deelnemende praktijken. Het is dan ook belangrijk dat de gegevens up-to-date blijven.
Geef dus wijzigingen, zoals je wachttijd, door. Niets is zo vervelend als een website die niet klopt.
Geef ook door hoe cliënten kunnen worden verwezen als je dat nog niet hebt gedaan. Voor de
contractgegevens hebben we per praktijk een link aangemaakt die geïnteresseerden doorstuurt naar
een overzichtspagina van Independer. Kijk voor de zekerheid even of dit overzicht klopt. Gebleken is
dat bijvoorbeeld informatie over contracten die pas eind 2021 zijn afgesloten (nog) niet zijn
verwerkt. Op dit moment proberen we te achterhalen hoe deze ontbrekende informatie gewijzigd
kan worden bij Independer.
Op de website is ook een ledenpagina te vinden met een forum. Op die ledenpagina vinden jullie ook
een gebruiksaanwijzing voor dit forum. Check voor de zekerheid even of het je lukt om in te loggen
op het ledengedeelte met de inloggegevens die je rond 18 januari jongstleden hebt ontvangen.
Voor nu hopen we jullie voldoende te hebben geïnformeerd. Neem de komende tijd een kijkje op
onze vernieuwde website, die nog volop in ontwikkeling zal zijn. Met opmerkingen, aanvullingen,
wijzigingen, ideeën zijn jullie van harte welkom. Jullie kunnen alles doorgeven via het secretariaat.

Controle praktijkgegevens
Ten behoeve van een update databestand, website en de facturatie krijgen jullie (praktijkhouders)
twee keer per jaar een mail om die gegevens te checken.
Diegenen die daar nog niet op hebben gereageerd verzoek ik dat nog zo snel mogelijk te willen doen;
secretariaat@psyzorgzobrabant.nl

Wachttijden
Aansluitend stuur ik nog een mail om mij de wachttijden voor de maand februari door te geven. Zoals
jullie wel zien/gezien hebben kloppen er een heleboel niet! Inmiddels heb ik de rol als administrator
gekregen; ik pas e.e.a. echter pas volgende week aan.
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