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Dagelijks Bestuur RSS
Het Dagelijks Bestuur van de RSS is een uit het Algemeen Bestuur aangewezen groep
personen die beslissingen neemt die geen of weinig uitstel verdragen. Het Dagelijks
Bestuur is gemachtigd vanuit het Algemeen Bestuur. Het Dagelijks Bestuur is
verantwoording schuldig aan het Algemeen Bestuur (welke ook de algemene
ledenvergadering vormt). Besluiten en betalingen in een jaar worden door middel van het
jaarverslag voorgelegd aan het Algemeen Bestuur.
Het Dagelijks Bestuur bestaat uit afgevaardigden van de typen organisaties binnen de
RSS: een afgevaardigde van 1) de ziekenhuizen, 2) de verpleeghuizen met een CVA
revalidatie Unit (geriatrische revalidatie zorg, 3) de revalidatie centra (medisch
specialistische revalidatie), 4) de thuiszorg/CVA nazorg instellingen, 5) het
eerstelijnsCVAnetwerk. Het Dagelijks Bestuur komt 5 á 6 keer per jaar bijeen voor een
vergadering waarbij de dagelijkse gang van zaken in de RSS besproken wordt. Daar
worden besluiten genomen die niet kunnen wachten tot bespreking in het Algemeen
Bestuur. Over financiële zaken neemt het Dagelijks Bestuur een besluit, zonder daarin
het Algemeen Bestuur te raadplegen, tot bedragen van een maximum van ongeveer 5000
euro.

Taken Dagelijks Bestuur:
-

Neemt beslissingen over budgetten, geldelijke aanvragen tot 5000 euro.

-

Neemt beslissingen over kortlopende acties en deelname aan projecten.

-

Levert agendapunten aan en bereidt vergaderingen voor het Algemeen Bestuur
voor.

-

Plannen en adviseren m.b.t. het strategisch beleid van de RSS en de voortgang
bewaken.

-

Maken van het jaarverslag en jaarplan.

Minimale vergaderpunten:
-

Notulen voorgaande vergadering

-

Vaststellen agenda

-

Mededelingen

-

(Voorgenomen) besluiten: besluiten die in dagelijks bestuur moeten worden
genomen.

-

Nieuws uit de RSS

-

Rondvraag
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Algemeen Bestuur RSS
Het Algemeen Bestuur bestaat uit een afgevaardigde van alle 18 bij de RSS aangesloten
instellingen. Het Algemeen Bestuur komt minimaal één maal per jaar bij elkaar in een
vergadering. De hoofdpunten op de agenda van deze vergadering zijn het financieel en
inhoudelijk jaarplan en het financieel en inhoudelijk jaarverslag. Besluitvorming over
bedragen boven de 5000 euro worden voorgelegd aan het Algemeen Bestuur. Het
Algemeen Bestuur vormt daarnaast een discussie-forum om resultaten (financiële en
patiënten uitkomsten) met elkaar te vergelijken.

Taken Algemeen Bestuur
-

Neemt beslissingen over budgetten, geldelijke aanvragen boven 5000 euro.

-

Neemt beslissingen over langer lopende acties en deelname aan projecten.

-

Levert punten aan voor de vergaderingen van het Dagelijks en Algemeen
Bestuur.

-

Stelling innemen over strategisch beleid: vaststellen, evalueren, acties uitzetten.

Minimale vergaderpunten:
-

Notulen voorgaande vergadering

-

Vaststellen agenda

-

Mededelingen

-

(Voorgenomen) besluiten: besluiten die in Algemeen Bestuur moeten worden
genomen.

-

Nieuws uit de RSS

-

Jaarplan

-

Jaarverslag

-

Rondvraag
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Management Team herseninfarct netwerk (Value Based
Health Care)
Value-based payment biedt een oplossing ten aanzien van de gefragmenteerde
financiering door bundelbetaling op basis van uitkomsten. Daarom is de RSS met
ErasmusMC, Laurens, Transmittt Revalidatie en Rijndam Revalidatie met zorgverzekeraar
Zilveren Kruis een overeenkomst voor value-based payment aangegaan. De processen
zijn nu ingeregeld, bundelafspraken zijn gemaakt, meetplannen ingericht en dashboard
voor monitoren van metingen ontwikkeld. Er is een MT ingesteld.

Taken MT VBHC
-

De contractpartijen stellen één gezamenlijk MT herseninfarct netwerk samen;

-

In het MT herseninfarct netwerk is een vertegenwoordiging van één
afgevaardigde vanuit het ziekenhuis, één vanuit een revalidatiecentrum, één
vanuit een verpleeghuis en de coördinator van RSS;

-

Het MT herseninfarct netwerk is een aanvullende vergadering op het regulier
Dagelijks Bestuur van de RSS;

-

De samenstelling van het MT herseninfarct netwerk wordt jaarlijks geëvalueerd;

-

De netwerk partijen in het VBHC project dragen een deel van hun eigen rol en/of
verantwoordelijkheden over aan het MT herseninfarct netwerk;

-

Inhoudelijk beheren van zorgproces herseninfarct binnen de gehele keten;

-

Evalueren van uitkomsten van de herseninfarctzorg;

-

Initiëren, implementeren en evalueren van verbeteracties gericht op toevoegen
van waarde bij herseninfarct patiënten;

-

Met het overdragen van een deel van de eigen rol wordt ook een deel van het
budget voor patiënten binnen de bundel (voor gezamenlijke kosten)
overgedragen

-

Het MT herseninfarct netwerk draagt de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor
het leveren van waardegedreven ketenzorg voor patiënten met een acuut
herseninfarct in de regio Rotterdam;

-

Het MT herseninfarct netwerk legt hierover jaarlijks verantwoording af aan de
bestuurders van partijen die deelnemen aan deze samenwerking

-

Het MT herseninfarct netwerk is gemandateerd voor het maken van keuzes t.a.v.
de inzet van een deel van het budget voor zorg voor patiënten met een acuut
herseninfarct binnen het ziekenhuis, de verpleeghuizen en het
revalidatiecentrum t.b.v. het verbeteren van de kwaliteit van de gehele keten;
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-

Het budget waarvoor het MT herseninfarct netwerk mandaat heeft bestaat uit de
gezamenlijke kosten voor verbeteringen in het netwerk, gebaseerd op een
gedeelte van de bundelprijs die wordt overeengekomen met de zorgverzekeraar
en shared savings;

-

Het budget voor gezamenlijke kosten wordt opgebouwd vanuit de verschillende
partijen op basis van de standaard verdeelsleutel als ook vastgelegd voor shared
savings en shared losses;

-

De verdeelsleutel voor financiële inbreng van partijen in het budget voor
gezamenlijke kosten is gelijk aan de verhouding van declaraties in de bundel
tussen partijen (bijlage 3 - verdeelsleutel);

-

Het MT herseninfarct netwerk wordt administratief ondersteund door reguliere
ondersteuning RSS;

-

Het MT herseninfarct netwerk ontvangt rapportages over zorguitkomsten,
zorguitgaven en specifieke opvolging van ingezette verbetermaatregelen en
rapporteert deze aan bestuurders van partijen;

Minimale vergaderpunten:
-

Notulen voorgaande vergadering

-

Vaststellen agenda

-

Mededelingen

-

Voortgang VBHC

-

Nieuws vanuit de partijen

-

(Voorgenomen) besluiten: besluiten die in MT moeten worden genomen.

-

Inhoudelijke plannen

-

Resultaten op indicatoren/doelen

-

Financiële consequenties

-

Rondvraag
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