
Toekomst van dagverpleging 

Jaarcongres NVDK 

Ede, 20 november 2014 

Mariska Koster, longarts 

Medisch Adviseur  



Toekomst dagverpleging  

 



Onzekere tijden 

• Wijzigingen in het zorgstelsel 

• Wijziging in bekostiging 

• Beleidsregels van de NZA 

 

• Je kunt nooit eens rustig je werk doen 
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Dagverpleging 

• Er is een verschil tussen wat je een patiënt uit oogpunt van 
comfort of menslievendheid zou willen bieden 

 

• En wat je mag declareren 
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Beleidsregel NZA Dagverpleging 

• Een vorm van verpleging die een aantal uren duurt 

• Op een afdeling voor dagverpleging 

• Voorzienbaar 

• Noodzakelijk in verband met een onderzoek of behandeling 
door een medisch specialist dezelfde dag 

 

 

• Dat heeft ondertiteling nodig 
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Een vorm van verpleging die een aantal 

uren duurt 
 

• Dit betekent: ten minste twee uur verpleging 

• Dus: exclusief de tijd van het onderzoek of behandeling door 
de medisch specialist 

• En: in die uren moet aantoonbaar zorg zijn verleend zoals 
verpleegkundigen die plegen te bieden. 
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Op een afdeling voor dagverpleging 

• Niet op de IC 

• Niet op de verkoever 

• Niet op een gewone verpleegafdeling 
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Voorzienbaar 

• Er is sprake van electieve, planbare zorg. 

• Acute dagverpleging is uitermate zeldzaam, en kan tot vragen 
leiden bij declaratie 
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Noodzakelijk i.v.m. onderzoek of 

behandeling door medisch specialist 
 

• Er moet sprake zijn van noodzaak tot verpleging in het kader 
van het onderzoek of de behandeling 

 

• Een laparoscopie heeft die noodzaak, een bronchoscopie niet 
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Georganiseerd wantrouwen 

• Gekomen door een groot enthousiasme in het verleden 
dagopnames te declareren 

• Maar kan contraproductief werken: hoe meer regels, hoe 
creatiever men wordt in het zoeken naar uitzondering. 

 

• Het is helaas een gegeven 
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Toekomst 
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Toekomst  

• Meer planbare zorg met dagverpleging i.p.v opname 

 

• Plan van staatssecretaris: kortdurend eerste lijns verblijf 

 

• Medische verantwoordelijkheid huisarts, wel 24u toezicht door 
verpleegkundige 
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