Virtuele Thuiszorg Nederland (VTZN) via de zorgverzekeringswet (Zvw)
Binnen de Zvw ligt de verantwoordelijkheid van de indicatiestelling en de organisatie van de zorg bij de
zorgprofessional. Hiervoor moet de zorgprofessional minimaal de studie HBO verpleegkunde hebben afgerond.
Een verpleegkundige indicatiestelling gebeurt op basis van klinisch redeneren. De verpleegkundige stelt vast
welke zorg nodig is, waarbij gekeken wordt naar omvang, duur, aard en gewenst resultaat. Er moet rekening
gehouden met de verwevenheid van lichamelijke, psychische en sociale factoren bij gezondheidsproblemen.
Lambregt (et al., 2012 pag. 171 e.v.) formuleerde het begrip klinische beredeneren als volgt: “Klinische redeneren
is het continue proces van gegevensverzameling en analyse gericht op de vragen en problemen van een individu
en diens naasten, in relatie tot ziekte en gezondheid. Het continue proces van redeneren omvat risicoschatting,
vroeg-signalering, probleemherkenning, interventie en monitoring”.
Een verandering sinds dat de AWBZ is veranderd in o.a. de Zvw is dat het balans meer is gaan liggen op
gezondheid, i.p.v. ziekte. Gezondheid wordt opgevat als “het vermogen tot aanpassing en zelfmanagement in
relatie tot sociale, fysieke en emotionele uitdagingen” (Huber et al., 2011). Zelfmanagement is gericht op
voorkomen van gezondheidsproblemen en het omgaan met de consequenties van gezondheidsproblemen. Het
doel van ondersteuning in zelfmanagement is het behouden of verbeteren van het dagelijks functioneren en
kwaliteit van leven. Doordat de nadruk ligt op gezondheid betekent dat er meer aandacht is voor
zelfmanagement en preventie bij indicatie. Er is ook meer ruimte gekomen voor eigen regie en zelfredzaamheid.
Zilveren kruis schrijft in haar voorwaarden geschreven waaraan extramurale zorg aan moet voldoen. Artikel 1a
van deze voorwaarden luidt als volgt: ‘Voor volwassenen vanaf 18 jaar, bent u in het bezit van een door een BIGgeregistreerde HBO-verpleegkundige gestelde indicatie, die deze indicatie conform de normen voor indiceren en
organiseren van verpleging en verzorging in de eigen omgeving opgesteld.’ De volgende normen gelden:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van professionele anatomie (zorgverzekeraars,
organisaties en samenwerkingspartner verwachten dat de verpleegkundige zelfstandig kan handelen);
Indiceren en organiseren van zorg wordt gedaan door een bachelor (of master) opgeleide
verpleegkundige;
Indiceren en organiseren van de zorg is gericht op het versterken van eigen regie en zelfredzaamheid
van cliënten en het cliëntsysteem;
Besluitvorming rond indiceren en organiseren van zorg vindt plaats op basis van het verpleegkundige
proces
De verslaglegging voldoet aan de V&VN richtlijn voor verslaglegging
De verpleegkundige overdacht voldoet aan de V&VN standaard voor overdracht van zorg.

Dit houdt dus in dat BIG-geregistreerde HBO verpleegkundige zorg zelfstandig mag indiceren. Wanneer een
verpleegkundige klinisch kan beredeneren dat met gebruik van het ‘systeem’ VTZN de (organisatie van de) zorg
het effectiefst en/of efficiënts maakt, mag het opgenomen worden in de indicatiestelling. Hierbij moet er goed
gelet worden dat ook het ‘systeem’ VTZN onderdeel is van het verpleegkundige proces. De verslaglegging en
overdracht moet voldoen aan de V&VN richtlijnen. Norm 3 maakt de keuze voor het ‘systeem’ VTZN juist heel
verklaarbaar. Hierbij biedt de gecontracteerde zorgaanbieder VTZN aan, aan de cliënt. In de bijlage ‘Dit levert
het op…’ worden de opbrengsten van het systeem VTZN benoemd. Hierin komen eigen regie en zelfredzaamheid
duidelijk in naar voren.
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