Beleid
Plan Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie
Op 10 april 2018 lanceerde minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) het programmaplan
Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie.
Lees meer over het programma Thuis in het verpleeghuis: Waardigheid en trots op locatie

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Met ingang van 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld door onafhankelijke
deskundigen van het Zorginstituut Nederland. Het document beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen
verwachten van verpleeghuiszorg. De sector krijgt met het kader ruimte en handvatten om te leren en te
verbeteren.
Download: Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren.

Voortgangsrapportages en belangrijke (beleids)documenten
Bekijk ook de voortgangsrapportages en andere relevante publicaties over Waardigheid en trots en de
verpleeghuiszorg.
2019:
Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (22-05-2019)
Advies van de NZa over verbetering van de bekostiging van verpleeghuizen (11-4-2019)
2018:
Voortgangsrapportage Thuis in het Verpleeghuis (15-10-2018)
Zorgverzekeraars Nederland (ZN) en de zorgkantoren publiceerden op 14-08-2018 de tool die
zorgorganisaties in de verpleeghuiszorg gaan gebruiken om in aanmerking te komen voor een
kwaliteitsbudget.
Download het plan ‘Ont)Regel de zorg’, het actieplan om de zorg te ontdoen van overbodige bureaucratie.
Download het plan en de bijbehorende kamerbrief (23-5-2018).
Programmaplan Thuis in het verpleeghuis (10-04-2018). Lees meer over het plan.
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45 verpleeghuizen laten zien welke keuzes zij hebben gemaakt in de besteding van de extra middelen voor
de invoering van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg in de publicatie ‘Resultaten uit het verpleeghuis’
Monitor – Zorg voor ouderen 2018.
De Monitor Zorg voor ouderen geeft inzicht in het gebruik door ouderen van zorg en de kosten daarvan. De
monitor kijkt naar alle vormen van zorg: de huisartsenzorg, medicijngebruik, ziekenhuiszorg,
wijkverpleging, ondersteuning via de gemeente en de langdurige zorg.
Bekijk de eindrapportage, de compilatiefilm en andere opbrengsten van het programma Waardigheid en
trots, Ruimte voor verpleeghuizen.
35 partijen sluiten Pact voor de Ouderenzorg (kamerbrief en nieuwsbericht, 08-03-2018)
Download de kamerbrief over wachttijden voor een plek in het verpleeghuis (14-02-2018)
Download de kamerbrief van Minister De Jonge over de kwaliteit van verpleeghuizen (08-02-2018)
Download het beleidssignalement Jezelf zijn in het verpleeghuis ( SCP, 01-02-2018) en de bijbehorende
aanbiedingsbrief bij het rapport.
2017:
Download de review van de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling (01-12-2017)
Download de kamerbrief over de eindevaluatie experimenten indicatiestelling Wlz (29-11-2017)
Download de kamerbrief over SCP-publicaties ‘Ouderen in verpleeg- en verzorgingshuizen’ en ‘Gelukkig in
een verpleeghuis?’ (22-09-2017)
Download de publicatie ‘Gelukkig in een verpleeghuis? (SCP, 22-09-2017)
Download de publicatie ‘Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen’ (SCP, 22-09-2017)
Download vijfde voortgangsrapportage Waardigheid en trots: Voortgangsrapportage Waardigheid en trots
(04-07-2017)
Download: Onderzoek KPMG: Van goed naar geweldig door leiderschap (juli 2017)
Download vierde voortgangsrapportage Waardigheid en trots: Kamerbrief over voortgang Waardigheid en
trots (03-02-2017)
Download vierde voortgangsrapportage Waardigheid en trots: Voortgangsrapportage Waardigheid en trots
(03-02-2017)
Download: Aanpak ‘Deskundig zorgpersoneel: leren en ontwikkelen’ (03-02-2017)
Download: Half jaar evaluatie Waardigheid en trots, thema Indicatiestelling
Download derde voortgangsrapportage Ruimte voor verpleeghuizen: Voortgangsrapportage Ruimte voor
verpleeghuizen (04-07-2017)
Download voortgangsrapportage Ruimte voor verpleeghuizen: Voortgangsrapportage Ruimte voor
verpleeghuizen (januari 2017)
Download: Evaluatie extra middelen zinvolle daginvulling en deskundigheidsbevordering (januari 2017)
Download: Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren (januari 2017)
2016:
Download onderzoek Dageraad en Waardigheid en trots: ‘Het hart klopt, de bedrijfsvoering ook’ (01-122016)
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Download rapport Kiwa en CAOP: Personeel en opleiden in verpleeghuizen (01-12-2016)
Download rapport Vilans: Verkenning Intimiteit en seksualiteit in de ouderenzorg (01-12-2016)
Download derde voortgangsrapportage Waardigheid en trots: Voortgangsrapportage Waardigheid en trots
(04-07-2016)
Download voortgangsrapportage Ruimte voor verpleeghuizen: Voortgangsrapportage Ruimte voor
verpleeghuizen (04-07-2016)
Download: Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen (juli 2016)
Download: Rapport: Zo houdt de Inspectie de komende jaren toezicht op de verpleeg(huis)zorg (juli 2016)
Download: Onderzoek Motivaction: Verpleeghuiszorg in Nederland. Belevingsonderzoek onder Nederlands
publiek, professionals en bestuurders (juli 2016)
Download: Onderzoek Hanneke Beerens: Nederland allround kampioen dementiezorg
Download: Consultatiedocument Kwaliteit in dialoog: Kwaliteitskader ouderenzorg (juni 2016)
Download tweede voortgangsrapportage Waardigheid en trots: Kamerbrief over voortgang Waardigheid
en trots (19-02-2016)
Download tweede voortgangsrapportage Waardigheid en trots: Voortgangsrapportage Waardigheid en
trots (19-02-2016)
Download: Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling voor verpleeghuizen in Nederland (08-122015)
2015:
Download eerste voortgangsrapportage Waardigheid en trots: Kamerbrief over voortgang Waardigheid en
trots (26-06-2015)
Download eerste voortgangsrapportage Waardigheid en trots: Voortgangsrapportage Waardigheid en trots
(26-06-2015)

Plan Waardigheid en trots
Op 11 februari 2015 lanceerde Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) een breed
plan voor verbetering van de kwaliteit van verpleegzorg onder de naam: Waardigheid en trots – liefdevolle
zorg voor onze ouderen.
Download: Infographic kwaliteitsplan verpleeghuizen
Download: Kamerbrief over de uitwerking kwaliteitsbrief ouderenzorg
Download: Waardigheid en trots liefdevolle zorg voor onze ouderen

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
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De Monitor Zorg voor ouderen 2018 van de NZa geeft inzicht in het gebruik van zorg en de kosten daarvan
door ouderen. De monitor kijkt naar alle vormen van zorg: de huisartsenzorg, medicijngebruik, ziekenhuiszorg,
wijkverpleging, ondersteuning via de gemeente en de langdurige zorg.
Bekijk de Monitor Zorg voor ouderen 2018 op rijksoverheid.nl

Toezicht IGJ
In 2014 publiceerde de IGJ het rapport ‘Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam‘. Daaruit
bleek dat een deel van de verpleegzorginstellingen onvoldoende in staat was om de zorg voor kwetsbare
bewoners op een goed niveau te brengen en voortdurend verder te verbeteren. De IGJ hield daarom het
aansluitende half jaar toezicht op deze 150 instellingen. In oktober 2015 publiceerde de IGJ de
Tussenrapportage toezicht IGJ 150 verpleegzorgingstellingen waaruit blijkt dat de 150
verpleegzorginstellingen nu grotendeels voldoen aan de normen voor veilige zorg. Vooral op het gebied van
deskundigheid en inzetbaarheid van personeel ziet de IGJ verbetering. In juli 2016 volgde de eindrapportage
en publiceerde de IGJ het toezichtskader verpleeghuiszorg. In juli 2019 presenteerde de IGJ de resultaten van
de eerste 300 bezoeken aan verpleeghuislocaties na invoering van het kwaliteitskader.
Bekijk het bericht: Verpleeghuiszorg georganiseerd rondom behoeften bewoner met de bevindingen van de
IGJ o.b.v. 300 bezoeken aan verpleeghuislocaties sinds de invoering van het kwaliteitskader
Download het toezichtskader verpleeghuiszorg: Zo houdt de Inspectie de komende jaren toezicht op de
verpleeg(huis)zorg (juli 2016)
Download: Eindrapportage toezicht IGZ op 150 verpleegzorginstellingen (juli 2016)
Download het rapport Verbetering van de kwaliteit van ouderenzorg gaat langzaam
Download de Tussenrapportage toezicht IGZ 150 verpleegzorgingstellingen

Zorginstituut Nederland
In 2014 bracht Zorginstituut Nederland partijen uit de langdurige zorg met elkaar in gesprek over wat er nodig
is om een zo goed mogelijke kwaliteit van leven te realiseren in de langdurige zorg. Uit de gesprekken
kwamen vijf verbeterthema’s naar voren. In februari 2015 publiceerde Zorginstituut Nederland het rapport
‘Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren’ waarin de vijf thema’s en de vervolgstappen zijn
uitgewerkt.
Met ingang van 13 januari 2017 is het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld door onafhankelijke
deskundigen van het Zorginstituut Nederland.
Download: Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Samen leren en verbeteren (januari 2017)
Download het rapport ‘Samen de kwaliteit van langdurige zorg verbeteren (februari 2015)’
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