Monitoring van zorg
Toelichting voor de zorgaanbieder
U bent een samenwerkingsovereenkomst met Stichting
Goed Thuis aangegaan. Wij stellen voor uw cliënten
de indicatie. Daarnaast bent u als zorgaanbieder
gekoppeld aan Stichting Goed Thuis; wij gaan
tevens de geboden zorg monitoren. In deze
folder vindt u informatie over onze
monitoring. Wij kijken uit naar een
goede samenwerking met u!

Wat is monitoring?

Rapportage

Inhoud van monitoring

Monitoring is een manier om het zorgproces te kunnen volgen en de
kwaliteit van de geleverde zorg te borgen. Stichting Goed Thuis gaat na
of de zorg die uw zorgorganisatie biedt, aansluit bij de indicatie en het
zorgplan die zijn opgesteld voor de betreffende cliënt. Ook bekijken wij
of dit doelmatig en rechtmatig wordt uitgevoerd. Door dit regelmatig in
kaart te brengen, kunnen wij samen sturen en verbeteren wanneer dat
nodig zou zijn.

De wijkverpleegkundige van
Stichting Goed Thuis rapporteert in
het systeem van de zorgaanbieder,
zodat u kunt aantonen dat een
hbo-verpleegkundige meekijkt.
Toegang tot uw systeem is dus
noodzakelijk. Daarnaast worden de
bevindingen ook gerapporteerd in
het systeem van Stichting Goed Thuis.

Zorgverzekeraars hechten veel waarde aan doelmatigheid van de zorg.
Dankzij monitoring kunt u deze doelmatigheid zichtbaar maken en
bevorderen. De wijkverpleegkundige evalueert samen met u hoe de
zorgverlening de afgelopen periode is verlopen. Een aantal voorbeelden
van wat we bespreken:
 Welke stappen worden gezet?
 Zijn de juiste hulpmiddelen ingezet?
 Zijn de geadviseerde disciplines of voorliggende voorzieningen
ingezet? (zoals WMO, fysio, ergo, diëtist)
 En wat is hier uitgekomen?
 Wordt het juiste niveau medewerkers ingezet?
 Zijn de medewerkers voldoende geschoold?
 Wordt het netwerk van de cliënt benut?
 Is het mogelijk om efficiënter te werken?
 Hoe kan de zelfredzaamheid van de cliënt nog bevorderd worden?
 Hoe kan de gewenste situatie geborgd worden?
 Aandacht voor rapportage op doelen.
 Advisering op uitvoerend niveau.

Waarom monitoring?
Zorgverzekeraars vergoeden (deels) de zorg namens uw cliënt. Zij eisen
dat de zorg die u biedt, wordt gemonitord door een hbo-geschoolde wijkverpleegkundige. Deze wijkverpleegkundige van Stichting Goed Thuis heeft
een adviserende rol; zij kan u tijdens de afspraak informeren en adviseren.
Monitoring draagt bij aan het verkrijgen van meer inzicht. Het is een middel
om samenhang te blijven zien tussen ‘waar staan we nu’ en ‘waar willen we
naartoe?’. Steeds opnieuw wordt gekeken hoe in de afgelopen periode aan
de doelen uit het zorgplan is gewerkt. Dit doen we volgens de methode van
Plan-Do-Check-Act.

Onze werkwijze
Voorbereiding
Uw zorgorganisatie wordt gekoppeld aan een wijkverpleegkundige die in
dienst is bij Stichting Goed Thuis. Bij de start van de samenwerking zal de
wijkverpleegkundige contact met u opnemen voor een kennismakingsgesprek. Tijdens de kennismaking wordt uitgelegd wat monitoring inhoudt.
Ook worden afspraken gemaakt over de frequentie van de monitoring voor
uw zorgorganisatie.
De wijkverpleegkundige is ook uw aanspreekpunt gedurende de gehele samenwerking. Bij vragen of onduidelijkheden kunt u contact met haar opnemen.

Tijdens de monitoring afspraak
Tijdens het monitoren worden casussen besproken, dossiers gecontroleerd
en adviezen gegeven. Hierbij is de zorgaanbieder aanwezig en bij voorkeur
ook een zorgverlener van minimaal niveau 3. Tijdens het monitoren van een
cliënt worden geen indicaties bijgesteld. Wanneer blijkt dat een herindicatie
nodig is, dient deze op de gebruikelijke manier via de website van Stichting
Goed Thuis te worden aangevraagd.
Wanneer tijdens de monitoring de wijkverpleegkundige het noodzakelijk acht
- bijvoorbeeld bij een uitzonderlijk complexe casus - zal zij een huisbezoek
afleggen bij de cliënt. Dit wordt in rekening gebracht bij de zorgaanbieder.

De wijkverpleegkundige die de
monitoring verricht, zal zich in het
AGB-register koppelen aan uw
organisatie (als ZZP werkzaam bij /
gedetacheerd) als u dit wenst. Het
koppelen is belangrijk voor de
zorgregistratie en -declaratie.
Zonder koppeling kan declaratie
van de geleverde zorg door de
zorgverzekeraar worden afgewezen.

Frequentie van monitoring
De wijkverpleegkundige bepaalt samen met u hoe vaak monitoring
plaatsvindt. Bij een groter aantal cliënten is het wenselijk om vaker
monitoring te plannen of om een langere afspraak te plannen.
Dit stemt u af met de wijkverpleegkundige.
De zorgorganisatie is verantwoordelijk voor het maken van de
monitoringsafspraken. Het niet nakomen van afspraken kan
consequenties hebben voor de kwaliteit van zorg en voor het behoud
van de koppeling van de AGB-code van de wijkverpleegkundige.

Kosten van monitoring
Voor het verrichten van de monitoring hanteren wij een
uurtarief. Dit tarief kunt u bij ons opvragen. Per cliënt wordt
altijd minimaal 15 minuten in rekening gebracht. Dit kan meer
zijn, bijvoorbeeld wanneer telefonisch contact nodig is met
cliënt, mantelzorger of een andere betrokken partij. Deze extra
tijd kunt u bij een aantal zorgverzekeraars declareren vanuit de
opgestelde indicatie (5 minuten VP per week). Ook wanneer
monitoring niet gedeclareerd kan worden vanuit de indicatie,
spaart u kosten uit doordat u zelf geen wijkverpleegkundige
in dienst hoeft te nemen.
Wanneer een geplande afspraak minder dan 24 uur vooraf
wordt afgezegd door de zorgaanbieder, brengen wij de kosten
van 1 uur in rekening. Bij het annuleren van een afspraak door
de zorgaanbieder, wordt samen met de wijkverpleegkundige
een nieuwe afspraak gepland. De zorgaanbieder dient
hierover contact op te nemen.

Verantwoordelijkheden
Stichting Goed Thuis en de aan uw organisatie gekoppelde
wijkverpleegkundige kunnen niet aansprakelijk worden
gesteld voor de geleverde zorg, noch voor de declaraties
die door de zorgaanbieder worden gedaan. Dit blijft te
allen tijde de verantwoordelijkheid van de zorgaanbieder.
De wijkverpleegkundige heeft enkel een signalerende en
adviserende rol richting de zorgaanbieder en de cliënt.

Privacy en AVG
Stichting Goed Thuis gaat
vertrouwelijk om met alle
gegevens die u aan ons
toevertrouwt. Wij beschermen
uw privacy volgens de Algemene
Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over Stichting Goed Thuis

085 - 01 85 744 | info@goedthuis.nl | www.goedthuis.nl

SStichting Goed Thuis heeft jarenlange
ervaring met het monitoren van zorg.
Wij werken alleen met hbo-opgeleide
wijkverpleegkundigen (niveau 5/6).
Door hun jarenlange praktijkervaring
zijn zij specialist in het stellen van
indicaties (WLZ en ZVW, zowel ZIN
als PGB) en het geven van advies.
De cliënt staat voor ons
altijd centraal.

