Communicatie en Public Affairs
Communicatie over de toegevoegde waarde van revalidatie had ook in 2012 hoge
prioriteit.
In het kader van het Innovatieprogramma Revalidatie heeft Revalidatie Nederland in juni een symposium georganiseerd. Tijdens het symposium is Revalidatie
Kennisnet gelanceerd. Tegelijkertijd verscheen het magazine ‘Innovatie’ met alle
informatie over de projecten van het Innovatieprogramma Revalidatie.
Daarnaast heeft Revalidatie Nederland geparticipeerd in het project ‘Cultuur sensitieve voorlichting’ van Mikado Kenniscentrum Interculturele Zorg en het Revalidatiefonds. Revalidatie is nu opgenomen in de online Mikado Helpdesk.
In 2012 is een samenwerking gestart met de Edwin van der Sar Foundation.
25 Revalidatie-instellingen hebben sportpakketten ontvangen die patiënten met
niet-aangeboren hersenletsel kunnen gebruiken.
Revalidatie Nederland geeft het blad Revalidatie Magazine vanaf 2012 zelf uit.
Bovendien wordt een online versie van Revalidatie Magazine voorbereid
www.revalidatiemagazine.nl.
In 2012 richtte de lobby zich vooral op prestatiebekostiging, de overheveling van
de geriatrische revalidatie van de AWBZ naar de Zorgverzekeringswet en het tegengaan van generieke kortingen in de zorg. Revalidatie Nederland heeft werkbezoeken georganiseerd voor onder meer de Inspectie voor de Gezondheidszorg,
de Orde van Medisch Specialisten, de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en het College voor zorgverzekeringen. Naast contacten via werkbezoeken
heeft Revalidatie Nederland regulier overleg met een aantal belangrijke partijen,
waaronder de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, Vereniging van Revalidatieartsen VRA, Zorgverzekeraars Nederland, Inspectie voor de Gezondheidszorg,
College voor zorgverzekeringen, Actiz en Verenso.
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Sturing en Financiering
In 2012 was er op het gebied van Sturing en Financiering veel te doen. De branche
is overgegaan op prestatiebekostiging. Een belangrijke stap was ook de invoering
van een nieuw DBC-systeem, waarmee de herkenbaarheid van de medische producten is verbeterd. In het kader van de invoering van DBC's op weg naar transparantie (DOT) zijn de revalidatie-instellingen in 2012 aangesloten op de landelijke
grouper om zo het declaratieproces te kunnen afhandelen.
De leden van Revalidatie Nederland willen zo snel mogelijk overgaan op vrije prijzen. Vanwege wisseling van de regering was dat in 2012 nog niet aan de orde. De
ambitie blijft om zo snel mogelijk over te gaan op vrije prijzen.
In het voorjaar 2012 is voor de ziekenhuizen een nieuw kostprijsmodel vastgesteld
om de kostprijsberekening minder complex te maken en te laten aansluiten op de
werkelijke kosten. Aangezien nog onzeker is wanneer vrije prijzen voor de revalidatie
worden ingevoerd, is met de NZa afgesproken het kostprijsmodel toepasbaar te maken voor de revalidatiecentra. Als de revalidatiesector al eerder overgaat op vrije prijzen, vervalt de verplichting voor revalidatiecentra om de kostprijzen aan te leveren.
In 2012 is hard gewerkt om de overheveling van de geriatrische revalidatiezorg
(GRZ) per 1 januari 2013 mogelijk te maken. Zo zijn er DBC’s ontwikkeld voor de
GRZ waarbij de DBC’s van de medisch specialistische revalidatie als uitgangspunt
zijn genomen. Daarnaast is er een triage-instrument voor de GRZ ontwikkeld voor
de juiste doorverwijzing van de patiënt vanuit het ziekenhuis.

Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit
Op het gebied van Onderzoek, Innovatie en Kwaliteit zijn in 2012 grote stappen
gezet. Vanuit ‘Inzicht in Revalidatie’ is in 2012 een externe set van indicatoren
ontwikkeld, waarmee de sector verantwoording kan afleggen aan patiënten en
zorgverzekeraars. In 2013 worden deze indicatoren uitgevraagd bij de revalidatie
instellingen.
In 2012 vonden de voorbereidingen van het IIIe programma Revalidatieonderzoek
plaats. Dit programma werkt aan versterking van de kwaliteit van het multidisciplinaire revalidatieonderzoek met expliciete aandacht voor het patiëntenperspectief en
verankering van de onderzoeksinfrastructuur.
Binnen het Innovatieprogramma Revalidatie zijn inmiddels 13 implementatieprojecten en 35 ontwikkelprojecten afgerond. Bovendien is Revalidatie Kennisnet
gelanceerd. Het instituut Beleid & Management Gezondheidszorg (iBMG) heeft onder leiding van prof.dr. Kim Putters het Innovatie Programma geëvalueerd. Daaruit
blijkt dat het innovatieprogramma een goed vliegwiel is geweest voor innovatie.
De sector gaat aan de slag met de aanbevelingen uit het evaluatierapport.

Bekijk op
www.jaarbeeld
revalidatie.nl
de film van het
jaarbeeld.

In het najaar vond de tweede uitvraag van de consumer quality index (CQI) plaats.
Met deze vragenlijst worden eens per drie jaar de ervaringen en tevredenheid van
patiënten in kaart gebracht. Kwaliteit blijft onder de aandacht van de revalidatieinstellingen. In 2012 beschikten 11 revalidatiecentra over het HKZ-certificaat.
In 2012 is de Nota Indicatiestelling medisch specialistische revalidatie in samenwerking met de VRA geactualiseerd. De nota laat zien wat medisch specialistische
revalidatie biedt. In 2013 wordt de nota besproken met de Nederlandse Vereniging
van Ziekenhuizen en Zorgverzekeraars Nederland.

Informatiebeleid en Marketing
Het Revalidatie EPD is bij Libra Revalidatie & Audiologie en bij Adelante geïmplementeerd. Revalidatiecentrum De Trappenberg, onderdeel van Merem Behandelcentra, en De Hoogstraat Revalidatie besloten de voorbereidingen voor de implementatie van het Revalidatie EPD te starten.
Van Ecaris, het meest gebruikte administratieve systeem in de sector, is in 2011 een
nieuwe versie opgeleverd. In 2012 zijn de meeste instellingen begonnen met de
implementatie van deze versie.
Het marketingplatform heeft de uitvoering van een structurele marktanalyse
voorbereid. Deze marktanalyse wordt verder uitgewerkt in 2013. Aanvullend op het
Marketingplatform is een Marketingnetwerk gestart, waarin marketingprofessionals
in de sector kennis en ervaringen uitwisselen.
Revalidatie Nederland heeft aan de hand van een strategische verkenning de bestuurlijke hoofdthema’s voor de komende jaren bepaald. De vereniging buigt zich over de
wijze waarop de sector in de toekomst invulling geeft aan deze strategische thema’s.
Dit krijgt in 2013 verder vorm. De toegevoegde waarde van Revalidatie Nederland
voor de revalidatie-afdelingen van ziekenhuizen speelt hierin een nadrukkelijke rol.

