Uniek aanbod
cuatrocare©
eenvoudig doch doeltreffend

Nu starten en ZZP-proof zijn voor het einde van 2006

Volledig voldoen aan de eisen terzake van de IGZ & zorgkantoor

Maak uw primaire proces op eenvoudige wijze
en tegen zeer aanvaardbare kosten
volledig functiegericht
en ZZP-proof
Voldoet aan de AO\IC regels

Sluit 100% aan op certificatie-eisen

Past optimaal binnen de regels van het zorgkantoor

voor meer info & bestellen: www.ineenkeerZZPproof.nl

‘Waar gaat het om’
Invoering van de ZZP’s door VWS
Inmiddels is onwrikbaar vast komen te staan dat in 2007 de eerste stap gezet gaat worden in het veranderen van de
financieringswijze voor intramurale zorgaanbieders. In het jaar 2005 was deze stap al gezet voor het extramurale
zorgaanbod (i.e. cliënten zónder indicatie voor VerBlijf).
Vanaf 1 januari 2007 zal de invoering van de ZZP’s (Zorg Zwaarte Pakketten) ‘behoedzaam & beheerst’ plaatsvinden.
De ZZP’s zullen eerst alleen administratief van toepassing zijn. De financiering op basis van de ZZP’s volgt in 2008.
Onder administratieve invoering wordt verstaan dat het CIZ vanaf 1 januari 2007 cliënten die in aanmerking komen
voor een indicatie voor V(er)B(lijf) niet meer in functies én klassen, maar in functies en één ZZP zullen indiceren. Ook
wordt van u als zorgaanbieder verwacht dat u uiterlijk 15 januari 2007 aan het zorgkantoor gemeld hebt hoeveel
cliënten u in welk ZZP heeft. Tenslotte wordt van u verwacht dat u in het zorgverleningsproces het werken met de
ZZP’s heeft ingevoerd.

Uw organisatie vóór het einde van 2006 ZZP-proof!

Wat moeten medewerkers in de zorg kunnen?
Uiterlijk 01-01-2007 moeten medewerkers met nieuwe
instrumenten kunnen werken. De kern hiervan wordt
gevormd door het kunnen lezen, interpreteren en
omzetten van de functiegerichte indicaties & de
systematiek van de ZZP’s.
Zeker is dat uw medewerkers functiegerichte indicaties
moeten kunnen verwerken.
En dan gaat het NIET ALLEEN om de geïndiceerde
functies van de functie af kunnen lezen! Indicaties
bevatten nog veel meer gegevens die u nodig heeft voor
het maken van (zorg)afspraken met uw cliënten;
le v e r in g s- v o o rw a a r d e n , g r o n d s la g , d o e lg r o e p ,
handelingen, hoeveelheid geïndiceerde tijd\ZZP’s.

ZZP-proof zijn betekent dus:
ì-

functiegericht kunnen werken; medewerkers
zijn in staat om indicaties te lezen en te
vertalen naar het zorgproces.

í-

indicaties om kun n e n zetten naar de
‘p re staties’ van uw organisatie; w e lk e
arrangementen zijn mogelijk.

î-

in dicaties
om
kunnen
ze tte n n aa r
zorgafspraken met een individuele cliënt.
Krijgt de cliënt de zorg die past binnen de soort
functie waarvoor hij\zij geïndiceerd is en past
de hoeveelheid zorg binnen de limieten van de
indicatie.

Voldoen aan de eisen van inspectie (IGZ), zorgkantoor en certificatie
Zowel de Inspectie Gezondheidszorg & het Zorgkantoor als certificatie-systemen eisen dat de indicatie van de cliënt
“één-op-één-terug-te-vinden-moet-zijn in het dossier van de cliënt.” Bovendien moet “de zorg die aan de cliënt
geleverd wordt op basis van zijn\haar indicatie geregistreerd worden”.
In concreto betekent dit: medewerkers kunnen indicaties lezen\interpreteren en deze samen met de cliënt omzetten in
zorg én vastleggen in afspraken met de cliënt. Hiertoe moet uw zorgdossier-zorgplan-systeem tenminste de
mogelijkheid bieden om functiegerichte indicaties ‘aan te kunnen’; oftewel u heeft een functiegericht zorgdossierzorgplan nodig.
Voorst moet u in kunnen spelen op het systeem van prestatiegerichte vergoedingen en dient u in oktober 2007 met
het zorgkantoor - ook - intramurale productie-afspraken te maken. Dit noodzaakt tot het duidelijk omschrijven van
uw prestaties (bijvoorbeeld in een arrangementensysteem).

‘Uniek aanbod’
Waaruit bestaat het aanbod
met cuatrocare © haalt u alles in huis wat nodig is om ZZP-proof te zijn
cuatrocare © wordt digitaal ter beschikking gesteld

ì - handboek functiegericht werken met arrangementen, functiegerichte indicaties en ZZP’s
í - intramurale arrangementen; voor cliënten mét een indicatie voor V(er)B(lijf)
î - extramurale arrangementen; voor cliënten zónder een indicatie voor V(er)B(blijf)
ï - zorgkaarten; geïndiceerde functies vertalen naar handelingen per cliënt
handboek

arrangementkaarten

intra- en extramuraal

zorgkaarten

Het handboek legt in eenvoudige
taal voor medewerkers het
functie-gerichte werken uit.
Tevens is een instructie opgenomen hoe men van een
indicatie tot een vertaling naar
‘prestaties & arrangementen’
kan komen. Tenslotte bevat
het handboek tal van nuttige
bijlagen die in de dagelijkse
praktijk goed van pas kunnen
komen.

Uitvoerig geteste en diverse
malen door zorgkantoren en
certificerende organisaties
goedgekeurde arrangementkaarten, zetten de indicatie van
de cliënt om in een overzichtelijke en gebruiksvriendelijke
A-4 kleurenkaart.
U kunt uit diverse indelingsvarianten kiezen; gebaseerd op
de ZZP’s, op de IZA’s, op
benchmarkgegevens.

Er zijn twee sets van arrangementkaarten beschikbaar.
Kaarten voor cliënten mét en
kaarten voor cliënten zónder
een indicatie voor V(er)B(lijf).
De arrangementkaarten vormen
tezamen met het handboek
een compleet & actueel systeem
van zorgprestaties wat aan alle
eisen terzake voldoet.

De ‘vierde’ module van
cuatrocare© bestaat uit zorgkaarten waarop álle handelingen van het CIZ pér AWBZfunctie zijn opgenomen. Aan
de plusminus 160 CIZhandelingen zijn ook handelingen toegevoegd die uit
benchmarkgegevens zijn geselecteerd. De zorgkaarten zijn
door diverse zorgkantoren en
IGZ goedgekeurd.

Een betrouwbaar aanbod
bronvermeldingen
cuatrocare© voldoet volledig aan alle - bekende - eisen en regels t.a.v. het functiegerichte stelsel. Zo zijn o.a. de navolgende
bronnen verwerkt; VWS-“indicatiestellingsbesluit (2003)”, diverse documenten (o.a. nieuwsbrieven, brochures, documenten,
journaals zorgzwaartebekostiging) 2003-2006, CIZ-nieuwsbrieven (2005 & 2006), CIZ-protocollen HV, OB, AB, BH, “gebruikelijke
zorg” en “handleiding bij Protocollen Indicatiestelling (2005 & 2006), Arcares (Actiz)-“Dienstencatalogus” (2003), Arcares e.a.“toetsingskader verantwoorde zorg” 2005, Zorgschap Frieslân-“helder in zorg” (productenboek van Friese verzorgingshuizen &
verpleeghuizen) en “extramuraal vertaald”(werkboek extramurale zorg van Friese verzorgingshuizen & verpleeghuizen), Rio
Limburg-“Handboek RIO” (2002), CVZ-“daar kunt u op rekenen in een AWBZ-instelling” (2004), projectbureau HHM-diverse
documenten, o.a. “totaaloverzicht ZZP’s”(2006), “totaaloverzicht IZA’s” (2006), Zorgverzekeraars Nederland-diverse
documenten (o.a. nieuwsbrieven, brochures, documenten, rapporten) 2005-2006, CTG\ZAio-diverse documenten, 2003-2006.

reacties zorgkantoren\inspectie gezondheidszorg (IGZ) & certificeerders
De 4 modules van cuatrocare© zijn in de jaren 2003 en 2004 ontwikkeld bij diverse instellingen in de V&V-sector. Sinds eind 2004
zijn de modules bij deze instellingen in gebruik genomen. Vanaf dat moment kwamen deze systemen ook onder de ogen van
medewerkers van zorgkantoren, inspectie gezondheidszorg en certificerende instanties. Elke keer weer bleken de modules glansrijk
de proeve van bekwaamheid te doorstaan.

overtuig uzelf, breng eventueel een bedrijfsbezoek aan een referentie bij u in de buurt
Wij hebben in die provincies waar zorgkantoor, inspectie en\of een certificerende instantie de modules heeft gecontroleerd & beoordeeld
- Noord-Holland, Zuid-Holland, Groningen, Utrecht en Limburg - telkens één van onze opdrachtgevers bereid gevonden om als
referentie- of bezoek-adres op te treden. Bel, mail of breng een bedrijfsbezoek om de cuatrocare© modules in de praktijk te zien.

cuatrocare© aanschaffen
“eenvoudig doch doeltreffend”
Prijzen van de losse cuatrocare© modules (ex BTW)
u kunt de modules van cuatrocare © los bestellen als u op bepaalde onderdelen al bent voorzien

ì - handboek : 250 euro
í - set intramurale arrangementstkaarten : 750 euro
î - set extramurale arrangementenskaarten : 750 euro
ï - set zorgkaarten : 1250 euro

Prijzen van cuatrocare © combinatie-pakketten (ex BTW)
bij afname van 2 cuatrocare © modules krijgt u 5% korting
bij afname van 3 cuatrocare © modules krijgt u 10% korting
bij afname van alle cuatrocare © modules krijgt u 10% korting + 10 gratis functie-waaiers

Prijzen van cuatrocare © extra’s (ex BTW)
functie-waaiers : 7,50 euro per stuk
om het werken met de cuatrocare © modules te vergemakkelijken hebben wij zogenaamde
‘AWBZ-functiewaaiers’ ontwikkeld. Deze functiewaaiers bestaan uit alle 11 AWBZ-sub-functies en kunnen als een
‘kleurenwaaier’ uitgevouwen worden. Dit instrument is een ideaal hulpmiddel gebleken bij het inzichtelijk maken van de
AWBZ-functies, voor zowel intake-\bemiddelingsfunctionarissen, contactverzorgenden\eerstverantwoordelijk
verzorgenden als cliënten en hun familie\vertegenwoordigers.

bedrijfsbezoek : 250 euro
indien u de cuatrocare © modules in de praktijk werkzaam wilt zien en ervaringen over het gebruik ‘live’ wilt horen,
dan is het mogelijk om een bedrijfsbezoek te brengen op 5 plaatsen in Nederland.
Het bedrijfsbezoek duurt plusminus 2 uur. Het programma van het bedrijfsbezoek bestaat uit: ì welkom\ontvangst
door locatie-verantwoordelijke, í presentatie over het hoe & waarom van de manier waarop de locatie met het
functiegerichte stelsel aan-de-slag is gegaan, î presentatie over het invoeringsproces, de vorderingen en de resultaten
die tot op heden in het kader van het functiegerichte stelsel zijn behaald, ï plaats en gebruik van de cuatrocare ©
modules in het functiegerichte werken, ð demonstratie van de de cuatrocare © modules.

Wat krijgt u als u de cuatrocare© modules aanschaft
Indien u besluit tot aanschaf van één of meerdere cuatrocare © modules. Dan krijgt u een - in de tijd gezien onbeperkte licentie tot gebruik van de modules voor uw eigen stichting. Wij voorzien de door u bestelde modules van
uw bedrijfsnaam en logo (digitaal aanleveren). Vervolgens krijgt u na aanbetaling van 50% van uw bestelling een
inlogcode waarmee u de bestelde en op naam gestelde modules als pdf-file kunt downloaden. Daarna volgt de factuur
voor de overige 50% van uw bestelling.

voor meer info & bestellen: www.ineenkeerZZPproof.nl

