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Datum 23 juni 2022
Betreft Kamervragen

Geachte voorzitter,

Uw brief
3 juni 2022
Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

Hierbij zend ik u de antwoorden op de vragen van het lid Agema (PVV) over het
bericht ‘Wijkverpleging gebruikt nog veel onnodige vijfminutenregistratie’
(2022Z11141).
Hoogachtend,
de minister voor Langdurige Zorg
en Sport,

Conny Helder
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Antwoorden op Kamervragen van het lid Agema (PVV) over het bericht
‘Wijkverpleging gebruikt nog veel onnodige vijfminutenregistratie’.
(2022Z11141) (3 juni 2022)
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Vraag 1
Bent u bekend met het artikel ‘Wijkverpleging gebruikt nog veel onnodige
vijfminutenregistratie’?
Antwoord vraag 1
Ja.
Vraag 2
Deelt u de mening dat het onacceptabel is dat nog steeds een derde van de
zorgaanbieders gebruik maakt van de tijdrovende vijfminutenregistratie?
Antwoord vraag 2
Ja, ik vind het onacceptabel dat er nog zorgverleners zijn die onnodig moeten
werken met de tijdrovende minutenregistratie. Daarbij is het niet zo dat dit voor
een derde van de zorgaanbieders geldt. Uit de informatiekaart tijdregistratie blijkt
dat een derde van de zorgaanbieders gebruik maakt van de vijfminutenregistratie.
Daarbij is onderscheid gemaakt tussen de tijdrovende handmatige en de
regeldrukarme geautomatiseerde vorm, waarbij de wijkverpleegkundige
bijvoorbeeld een pasje scant. Van de zorgaanbieders gebruikt 21% de
regeldrukarme geautomatiseerde vorm en 8% de tijdrovende handmatige
registratie. Op deze laatste groep worden acties gericht om de registratielast
verder te beperken.
Vraag 3
Deelt u de mening dat het bijzonder van belang is dat overtollige regeldruk wordt
opgeheven teneinde de handen van de medewerkers die al in de zorg werken vrij
te spelen in verband met personeelstekorten?
Antwoord vraag 3
Ja, het verminderen van de administratieve lasten voor wijkverpleegkundigen
speelt een belangrijke rol in het ondervangen van het arbeidsmarktvraagstuk.
Vraag 4
Hoe gaat u bewerkstelligen dat de vijfminutenregistraties definitief worden
afgeschaft in de thuiszorg? En in de overige zorgsectoren?
Antwoord vraag 4
Het aanpakken van de registratielast rondom tijdregistratie binnen de
wijkverpleging heeft mijn specifieke aandacht. De vijfminutenregistratie is door
bestaande landelijke afspraken afgeschaft. De NZa-regelgeving biedt sinds 2018
ruimte voor het gebruik van de alternatieve registratiestandaard
zorgplan=planning=realisatie, tenzij (z=p=r,t). Zorgverzekeraars verplichten de
vijfminutenregistratie niet. Zorgaanbieders kunnen zelf de keuze maken om over
te stappen. Ik span mij er de komende periode verder actief voor in om
zorgaanbieders te ondersteunen bij het gebruiken van z=p=r,t. In samenwerking
met ZN, Actiz, Zorgthuisnl, NZa en V&VN zijn eerder verschillende hulpmiddelen
ontwikkeld om de overstap naar z=p=r,t te bevorderen. Om zorgaanbieders
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hierbij verder te helpen heeft VWS in 2021 aan Vilans de opdracht gegeven om
een ondersteuningsaanbod te ontwikkelen. Dit aanbod is in mei gepubliceerd door
Vilans. Om daarbij nog een extra impuls te geven zullen organisaties die nog
gebruik maken van de tijdrovende vijfminutenregistratie de komende periode
actief benaderd worden. Om ook hen zo te bewegen gebruik te maken van de
ruimte om af te stappen van de tijdrovende vijfminutenregistratie en de daarvoor
beschikbare ondersteuning.
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Vraag 5
Hoeveel bewindspersonen gaan na de voormalige staatssecretarissen van VWS
Bussemaker en Van Rijn en de voormalige minister van VWS De Jonge nog meer
beweren dat de vijfminutenregistratie in de wijkverpleging af wordt geschaft?
Antwoord vraag 5
De vijfminutenregistratie is door het maken van landelijke afspraken, door
inspanning van genoemde bewindspersonen, afgeschaft. Ik zal zorgaanbieders
blijven ondersteunen bij het gebruiken van de geboden alternatieve
registratiestandaard z=p=r,t.
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