Het iPVB, hét innovatieve project

Wij vinden het belangrijk om u/uw naaste een thuis te bieden. Een thuis
waarin u zelf zoveel mogelijk zeggenschap hebt over uw zorg. Daarom werken
wij met het intramuraal PersoonsVolgend Budget (iPVB). Een werkwijze die de
afspraken over uw persoonlijke zorg vastlegt.

Onze doelen:
•
Liefdevolle zorg
•
Zeggenschap over eigen zorg en budget
•
Transparantie in zorg, tijd en geld
•
Vermindering zorgadministratie

Daarnaast willen de zorgmedewerkers u graag beter leren
kennen. Hoe wilt u aangesproken worden? Van welke muziek
houdt u? Waarvan wordt u blij? U wordt gevraagd dit vast te
leggen in ‘Uw Persoonlijk Profiel’. Iedere zorgmedewerker kan
zo in één oogopslag zien wat voor u belangrijk is.

Streep in het zand
De Wlz (Wet langdurige zorg) bepaalt dat er alleen zorg geleverd mag worden, als er sprake is van gezondheidsrisico’s of
als iemand iets zelf niet meer kan. Al deze zorg valt onder de
noemer van ‘verzekerde zorg’. NiKo heeft als enige zorgorganisatie extra financiële middelen ontvangen in 2018 en 2019
om díe zorg te leveren, die nodig is. Samen met u/uw naasten
willen we graag doen wat noodzakelijk is en wat u belangrijk
vindt. Alles wat u zelf kunt doen, doet u zelf.

Uw mening telt!
Natuurlijk zijn de zorgmedewerkers nieuwsgierig naar wat u
van deze werkwijze vindt. Daar komen we alleen achter als
wij het u vragen. Via de mail zullen wij u/uw naaste twee keer
per jaar benaderen en ontvangt u een online vragenlijst.

Hoe gaat het in zijn werk?
Maandelijks gaat uw persoonlijk begeleider (verzorgende of
verpleegkundige) met u in gesprek over de vraag: doen we
nog wat we hebben afgesproken? Moeten we de afspraken
bijstellen? Wat kunt u zelf? Wat doet de familie? Wat vindt
u belangrijk? En als het belangrijk is, maar dit hoort niet
tot de verzekerde zorg, bent u dan bereid om hier iets voor
te betalen? De afspraken legt uw persoonlijk begeleider,
samen met u, vast in uw persoonlijke dossier. En de afspraken
wijzigen, als uw wensen en behoeften veranderen. U weet
dus precies wat u mag verwachten en wij weten precies wat
u van ons verwacht.
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Het iPVB collectief
In het land zijn inmiddels ruim 10 andere zorgorganisaties
bezig met de implementatie van dit innovatieve project. De
uitvoering vindt plaats onder regie van een iPVB collectief in
opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport en de Nederlandse Zorgautoriteit. De nieuwe werkwijze
geeft ons niet alleen inzicht in de mate van persoonlijke
zorg en dienstverlening, maar ook in de kosten van zorg en
dienstverlening.

