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Het kabinet werkt aan een wet om meer samenwerking

over zorgdomeinen heen te stimuleren (Wet langdurige

zorg, Wet maatschappelijke ondersteuning en

Zorgverzekeringswet). Met deze wet moet het voor de

inkopende partijen meer lonen om te investeren in

preventieve maatregelen om duurdere zorg te

voorkomen of uit te stellen. 

Digitale toepassingen worden steeds belangrijker in de

overgang van zorg naar preventie. Ook hier geldt echter

dat opschaling vaak belemmerd wordt door een gebrek

aan domein-overstijgende financiering.

Wilt u meer lezen? Klik dan hier.

Binnen Auren zijn we volop bezig met

ontwikkelingen. Vanuit onze afdeling

betekent dit dat we u graag extra

informeren over de laatste ontwikkelingen

op het gebied van Zorg. Vanaf heden

doen we dit ieder kwartaal via onze eigen

nieuwsbrief. Vandaag ontvangt u de

eerste!
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1. Patiënt moet kunnen kiezen voor digitale zorg

Iedere patiënt moet kunnen kiezen voor digitale zorg, zo stellen Patiëntenfederatie Nederland en

Zorgverzekeraars Nederland. Samen met (organisaties van) zorgaanbieders willen zij de komende

jaren het aanbod van digitale zorg vergroten en patiënten meer bekend maken met de

mogelijkheden, en de voordelen daarvan. 

Lees hier meer.

3. Als werkgever in de zorg en welzijn kun je aanspraak maken subsidies. 

2. Nieuwe werkwijzen voor Wmo-cliënten overgang Wlz (GGZ)

Onderstaand hebben wij er even voor u uitgelicht:

Na een eerste succesvolle ronde van de Training tot digicoach, waarbij 72 vouchers in twee

weken tijd werden vergeven, is in recordtijd de tweede ronde gesloten. Binnen nog geen twee

dagen kwamen zoveel aanvragen binnen, dat de ronde voortijdig gesloten moest worden.

Voor aanvragers die niet meer konden indienen is er goed nieuws: er komt nog een ronde

aan, waarvan de opening begin juni is. De exacte datum is nog niet bekend. 

Wilt u hier meer over weten? Klik hier. 

Indien u ondersteuning wilt bij deze aanvraag, Laat het ons weten! 
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Met oog op de vertraging in de afhandeling van indicaties (en het daaropvolgende proces

van zorgbemiddeling) van Wmo-cliënten die een aanvraag indienden voor GGZ vanuit de Wlz,

zijn er nieuwe werkafspraken gemaakt voor gemeenten en zorgkantoren. Dit om de continuïteit

van ondersteuning te waarborgen.

Lees hier meer.
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https://www.zn.nl/actueel/nieuws/nieuwsbericht?newsitemid=6034915328
https://www.mail-berghauserpont.nl/url.php?subid=ddr24zez9mqy&nstatid=gkprw27vj&info=y8xjgly&L=26170&F=H
https://www.zorgvoorinnoveren.nl/actueel/nieuws/2021/03/03/training-tot-digicoach-ronde-2-gesloten
https://www.sociaalweb.nl/publicaties/nieuwe-werkwijzen-voor-wmo-clienten-overgang-wlz-ggz?utm_source=Mailing+Lijst&utm_medium=email&utm_campaign=Sociaalweb+nieuwsbrief+14-12-2020
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De IGJ legt bijna 500 zorginstellingen een boete op (‘last onder dwangsom’), omdat ze hun

jaarverslag over 2019 niet hebben gedeponeerd. Ze moeten tien weken lang elke week € 1.000

boete betalen. Instellingen hadden uiterlijk 31 mei vorig jaar hun jaarverslag moeten inleveren.

Lees hier meer.

4. Honderden boetes IGJ voor zorginstellingen vanwege jaarverslag
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www.auren.com

Wilt u meer informatie over onze  diensten en wat wij voor u kunnen betekenen? Klik hier voor

onze website.

https://www.zorgvisie.nl/igj-geeft-zorginstellingen-massaal-boetes-vanwege-jaarverslag/?_ga=2.194774381.1941986682.1616424709-337490845.1614352897
https://auren.com/nl/sectoren/zorg/

