Notulen
Onderwerp:

Sectoroverleg Zorg- BRP

Datum:

31-05-2016

Tijd:

10:00 – 12.00 uur

Locatie:

Achmea Handelsweg 2 3707 NH Zeist

Voorzitter:

Mariska Devilee (CAK)

Notulist:

Angela Brouwer (CAK)

Aanwezig:

Etienne Mak (VGZ), Tom Tol (Zilveren Kruis); Peter Jansen (ZN); Yvon
van Kleef (ONVZ zorgverzekeraar); Jelle Methorst (CIZ); Mariska
Devilee (CAK); Angela Brouwer (CAK)

Status:

Concept

1. Opening
In verband met de lage opkomst voor het sectoroverleg wil Mariska een enquête versturen om het nut
en de noodzaak van het bijwonen van het sectoroverleg te toetsen.
2. Verslag en Actielijst van 1 maart
Het verzoek van de aanwezigen om de stukken voor het sectoroverleg eerder en compleet te
versturen in verband met voorbereidingstijd.
3. Vergaderstukken GO 3 maart 2016
Naar aanleiding van de vergaderstukken zijn de volgende vragen/opmerkingen ter sprake gekomen:
Kostenstijging tarieven gebruik BRP
De kostenstijging van de tarieven moeten bespreekbaar gemaakt worden. De kosten zijn gestegen
met meer dan 40% t.o.v. vorig jaar. Vorig jaar was er een kostenstijging van 55%, dit is onacceptabel.
Er wordt voorgesteld collectief bezwaar aan te tekenen. Het collectief bezwaar wordt opgepakt en er
wordt gekeken hoe we dit ten uitvoer kunnen brengen.
Is het effect van de kostenstijging dat er collectief niet meer zal worden teruggemeld? Het
terugmelden kost de zorgverzekeraars veel tijd en geld.
Peter Jansen van ZN gaat onderzoeken of wij voor het terugmelden de Rijksdienst kunnen factureren.
Het belang van een up-to-date BRP wordt gezien, het belang van het terugmelden staat iedereen
achter, (actielijst)
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Evaluatie gebruikersoverleg (GO)
Er is gevraagd hoe het gebruikersoverleg wordt ervaren. Vanuit het GO wordt er geadviseerd aan de
minister, het GO is in de Wet vastgelegd dat dit moet plaats vinden. De ervaring is dat het GO meer
informatief is en dat de afnemers niet tot nauwelijks invloed kunnen uitoefenen op de BRP en de
kosten van het BRP.
4. Werkgroepen BRP
- Werkgroep Beleidsaspecten: Etiënne Mak zal vanaf nu de werkgroep beleidsaspecten
bijwonen.
-

Werkgroep Kwaliteit: is niet doorgegaan, Tom Tol zal aan de werkgroep deel gaan nemen.

-

Werkgroep Financiën: Voorstel waarvoor de werkgroep is opgesteld is geschreven.
Donderdag tijdens het GO zal deze ter akkoord worden aangeboden.
Als dit voorstel geaccordeerd is kunnen we vanuit deze werkgroep bewegingen gaan maken
en voorstellen doen aan het GO om de financieringsstructuur aan te passen. Het is een
stroperig proces en de verwachting is dat niet op korte termijn hier wijzigingen op komen,
maar er zit beweging in.

5. Operatie BRP (opdrachtbrief ontvangen?)
Elke afnemer heeft een opdracht brief ontvangen van operatie BRP. De opdracht brief wordt is de
directie gestuurd (29-04-2016)
6. Locatie en datum volgend sectoroverleg
Zorgverzekeraars Nederland (Sparrenheuvel 16, 3708 JE Zeist)
Volgend sectoroverleg vindt plaats op dinsdag 30 augustus.
7. W.v.t.t.k.

Opkomst sectoroverleg
Tijdens het sectoroverleg zijn er 5 leden van de sector zorg aangesloten. Mariska Devilee gaat een
enquête sturen naar alle afnemers van de sector zorg, om te kijken hoe de afnemers tegen de BRP
aankijken. De uitkomst van de enquête zal worden besproken in het volgende sectoroverleg.
Organogram
Mariska heeft in eerder overleg aangegeven aan het RVIG te hebben gevraagd om een overzichtelijk
organogram op te stellen over het BRP en dit op de site te laten plaatsen met doorklik mogelijkheden,
zodat geïnteresseerden gemakkelijk kunnen bekijken wat de verschillende overleggen inhouden en
hoe de BRP keten is ingericht. De werkgroep Financiën staat vooralsnog niet op dit overzicht vermeld,
Mariska neemt dit mee naar het Gebruikersoverleg.
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Presentatie gemeente: procedure TMV
De presentatie kon niet doorgaan door afwezigheid van de spreker. De presentatie zal op het volgend
overleg opnieuw ingepland worden.
8. Rondvraag en afsluiting
Dank voor jullie komst. Het CAK heeft de besproken punten meegenomen en we zullen dit
terugkoppelen

Actie
-

Wat is de reden dat TMV meldingen in
onderzoek blijven staan? Bij welke gemeenten
komt dit voor en wat is de duur van deze
meldingen? Om meer inzicht te krijgen in het
proces bij de gemeenten, wordt er een spreker
uitgenodigd van de gemeente om ons mee te
nemen door dit proces

Actiehouder
- CAK

-

Mogelijk een gemeente uitnodigen om uitleg te
geven over de TMV procedure binnen een
gemeente. Staat gepland voor aankomend
sectoroverleg.

-

CAK

-

Notulen en actielijst van het vorige
sectoroverleg in het vervolg op de agenda
zetten om deze te bespreken.

-

CAK

-

Afkortingen van adressen. Wat zijn de
verwachte aantallen van het RVIG?
De berichten die hieruit voortkomen zijn deze
vrijgesteld van betaling?

-

RVIG-CAK

-

Operatie BRP: gerelateerden.
Wat is de impact hiervan en op welke termijn
wordt dit gerealiseerd?

-

Mariska

-

Factureren aan rijksdienst voor terugmelden,
wat zijn de mogelijkheden

-

ZN

-

Bezwaar maken vanuit sector zorg

-

CAK

-

Stukken eerder versturen voor het sector
overleg

-

CAK

-

Enquête over belang BRP bij de afnemers

-

CAK

-

Organigram aan laten passen, meenemen
naar GO

-

CAK

-

Spreker van de gemeente over proces TMV bij
gemeenten uitnodigen voor volgend
sectoroverleg

-

CAK

-
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