Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
Sinds 2021 wordt gewerkt aan bestendiging van de functies rond patiëntenspreiding en
coördinatie, die ten tijde van de COVID-19 pandemie zijn ontwikkeld in de vorm van onder
andere het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) en de Regionaal
Coördinatiecentra Patiënten Spreiding (RCPS-en), voor de langere termijn. Zoals aangegeven in
de Beleidsagenda toekomstbestendige acute zorg streeft de minister van VWS naar een
structurele inbedding van de functies van regionaal en landelijk inzicht in zorgcapaciteit, mede
ten behoeve van rampen en crises, het op basis van dit inzicht vroegtijdig signaleren van
komende drukte en het maken van afspraken om deze drukte af te wenden of op te vangen en
van de mogelijkheid om zo nodig regionaal of landelijk patiënten te spreiden. 1 De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) heeft op het verzoek van de minister een advies uitgebracht over de
bekostiging van deze functies.
Op 7 juni 2022 heeft de minister van VWS het advies van de NZa inzake bekostiging van inzicht
in capaciteit en patiëntenspreiding aan de Tweede Kamer gezonden. 2 De minister volgt het
advies van de NZa om de functies van inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding te bekostigen
via een beschikbaarheidbijdrage en deze bekostiging na twee jaar te evalueren. Hiertoe wordt
het Besluit beschikbaarheidbijdrage Wet Marktordening Gezondheidszorg (WMG) gewijzigd.

2. Wie zijn betrokken?
Betrokken zijn het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), de Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) en het Landelijk Netwerk Acute Zorg (LNAZ) in zijn rol als
netwerkorganisatie van de elf RCPS-en en uitvoerder van het LCPS.

3. Wat is het probleem?
Het is van belang de waardevolle functies inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding te
behouden en te verbreden. Het LCPS en Landelijk Platform Zorgcoördinatie (LPZ) worden op dit
moment bekostigd vanuit VWS op basis van een aan COVID-19-gerelateerde, tijdelijke
overeenkomst met LNAZ. Deze overeenkomst loopt echter af op 1 juli 2023. Vanaf dat moment
worden de hiervoor genoemde functies niet langer bekostigd en zullen zij mogelijk verdwijnen.

4. Wat is het doel?
Het doel van de wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage Wmg is over te gaan tot
bekostiging van de functies inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding middels een
beschikbaarheidbijdrage, zodat deze functies ook buiten crisistijd behouden blijven en de
bekostiging niet meer op basis van een overeenkomst tussen VWS en LNAZ plaatsvindt.
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5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Indien geen actie wordt ondernomen loopt per 1 juli 2023 de overeenkomst tussen VWS en
LNAZ af en worden de functies inzicht in capaciteit en patiëntenspreiding niet meer bekostigd.
Deze functies zullen dan naar alle waarschijnlijkheid verdwijnen en niet meer worden
uitgevoerd.

6. Wat is het beste instrument?
Om over te kunnen gaan tot bekostiging van bovengenoemde functies via
beschikbaarheidbijdrage is wijziging van het Besluit beschikbaarheidbijdrage WMG noodzakelijk.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Voor het LCPS, de RCPS-en en het LPZ geldt dat zij op een andere wijze bekostigd zullen gaan
worden. Voor een beschikbaarheidbijdrage is een vergelijkbare verantwoording nodig als voor
een overeenkomst. De NZa legt de voorwaarden en voorschriften aan de administratie vast in
haar regelgeving en heeft de taak de hoogte van de bijdrage vast te stellen. Burgers zullen geen
verschil merken tussen de huidige vorm van bekostiging of bekostiging middels
beschikbaarheidbijdrage.

