Oplossingenkaart (Ont)Regel de Zorg
Informeer zorgverleners over wat wel en niet moet wat betreft administratieve taken

Informatieprobleem

Biedt zorgverleners neutrale en eenduidige informatie over administratieve taken.
Laat deze informatie expliciet onderschrijven door alle betrokken partijen.
Leg de eindredactie van de informatie bij een gezaghebbende, onafhankelijke partij.
Betrek zorgverleners nog nadrukkelijker bij het inrichten van de bureaucratie
Informeer zorgverleners over hoe regels worden gemaakt en hoe ze daarop invloed kunnen uitoefenen.
Breng het medisch primaat terug in de systemen, de inhoud moet leidend zijn.

Doe voortaan aan strenge zelfbeperking bij het maken van regels
Breng het aantal richtlijnen drastisch terug.
Leg informatiestandaarden vooraf ambitieuze getalsmatige restricties op.
Laat elke nieuwe richtlijn toetsen door een speciale (Ont)regelcommissie van ervaren collega’s.

Regelprobleem

Uniformeer en minimaliseer de indicatoren voor externe partijen
Stop met het opeisen van aanvullende informatie om ‘concurrentiële redenen’.
Voorkom nieuwe regeldruk voortkomend uit wet- en regelgeving
Gooi elke nieuwe regel vooraf door de Trechter van Verdunning.
Overweeg een beleidsmoratorium totdat de tijd die aan regeldruk besteed wordt is gehalveerd.

Houd implementaties altijd zo simpel en eenvoudig mogelijk

Implementatie-
probleem

Betrek zorgverleners die de bedoeling van een beleidsmaatregel kennen, bij de implementatie.
Benoem de komende vijf jaar een Chief Deregulation Officer in elke raad van bestuur.
Maak de frequentie van registraties zo laag mogelijk.
Laat zorginkopers en toezichthouders actief het bureaucratisme bestrijden
Laat de inspectie bij implementaties de mate van bureaucratisme toetsen.
Zie de mate van overimplementatie als mate van geldverspilling.

Wat
zijn mogelijke
oplossingsrichtingen
bij de oorzaken van de
administratieve lasten
in de zorg?

Houdbaarheids
probleem

Doorbreek de krachten die de status quo in stand houden

Doelmatigheids
probleem

Verhoog het kostenbewustzijn wat betreft de bureaucratie in de zorg

Toezichtsprobleem

Plak een vervaldatum op elke beleidsmaatregel.
Breng in kaart hoeveel regelaars er nu in de zorg werken.
Ontsla de regelaars en stel ze aan als (ont)regelaars.

Breng de kosten van administratie in de zorg precies in kaart.
Maak kosten-baten-analyses alvorens administratieve handelingen te implementeren.
Gebruik de Trechter van Verdunning.

Maak de stap naar waarderend toezicht
Combineer het schrappen van regels en systemen met nieuwe vormen van toezicht.
Geef als toezichthouder zorgverleners en instellingen expliciet toestemming om te ontregelen.
Stop met incidentenpolitiek en met het politieke micro‑management.

Cultuurprobleem

Maak werk van de organisatiecultuur in de zorg

Algemeen

Zet door met het ontregelen van de zorg

Maak van de huidige afvinkcultuur een open aanspreekcultuur.
Werk met zorginkopers en toezichthouders samen op basis van gelijkwaardigheid.

Stel een doel: halveer de tijd die zorgverleners aan administratie besteden.
Institutionaliseer (Ont)regel de zorg serieus totdat het doel is bereikt.

Over deze kaart
Op deze kaart staan de oplossingsrichtingen bij de oorzaken van de
administratieve lasten in de zorg en de mogelijke acties die daarbij
horen. De kaart geeft een samenvatting van het essay ‘Hoe kunnen
we de zorg blijvend (ont)regelen?’, waarin Kees Kraaijeveld lessen
trekt uit de schrapsessies die in 2017 en 2018 zijn georganiseerd

door de beweging (Ont)Regel de Zorg. Met dank aan alle deel
nemers aan de schrapsessies voor hun denkwerk, de meelezers van
het essay voor hun commentaar en Actiecomité Het Roer Moet Om
en VvAA voor het nemen van het initiatief tot het ontregelen van
de zorg.
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