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aanpassing transparantieregeling wachttijden ggz

Geachte mevrouw Raaijmakers,
Tot voor kort waren alleen de wachttijden in weken per hoofddiagnosegroep bekend. We zijn blij
met de uitwerking door de NZa in de nieuwe regeling transparantie wachttijden ggz. Ons verzoek
om ook het inzicht te krijgen in het aantal mensen dat zich aanmeldt voor de ggz, krijgt hiermee
handen en voeten. Hoeveel mensen hebben een intake gehad en hoeveel patiënten zijn begonnen
aan een behandeling en hoeveel van die mensen zijn binnen of buiten de Treeknorm geholpen.
Door de aantallen toe te voegen aan de wachttijd in weken ontstaat een beter beeld van de
wachttijden als geheel.
Na uw besluitvorming eind 2020 is er tussen de NZa en Vektis overleg geweest over wat de
aanpassing van de regeling betekent voor het aanleverformat zoals dat op het portaal bij Vektis
komt te staan. Vektis heeft op haar beurt hierover ook met een aantal aanbieders overleg gehad.
Dit heeft uiteindelijk geresulteerd in een bericht van 27 januari 2021 met de technische
specificaties vanuit Vektis aan de aanleverende zorgpartijen. De veranderingen gaan in per
1 januari 2021 en de eerst aanlevering wordt verwacht op 10 februari 2021.
U zult begrijpen dat ook instellingen inregeltijd nodig hebben nu de technische specificaties pas
onlangs zijn verschenen. Instellingen kunnen naar verwachting met ingang van 1 april 2021 volledig
aan de aanlevering voldoen. Of een volledige aanlevering ook met terugwerkende kracht mogelijk
is, is het proberen waard, maar geen zekerheid.

We vragen de NZa in haar communicatie naar bijvoorbeeld VWS, realistische verwachtingen over
het verschijnen van deze cijfers mee te geven. Waarmee de bal niet bij de aanbieders wordt gelegd
dat ze ‘nog niet aanleveren’, maar hun uiterste best doen om het in te regelen en vanaf het tweede
kwartaal volledig aan te aanleveren.
Wij vertrouwen erop dat de NZa hier rekening mee wil houden.
Met vriendelijke groet,

mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters
directeur
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