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ZorgSpectrum: Thema Indicatiestelling & Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Totaal 9 locaties. Zorgsoorten: Thuiszorg, tijdelijke zorg, langdurige zorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,8 

 

ZorgSpectrum nam binnen Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen deel aan twee thema’s: 

Indicatiestelling en Meten en verantwoorden van kwaliteit.  

 

Indicatiestelling ‘Sneller inzetten van passende zorg’ 

Binnen het thema Indicatiestelling werken 16 zorgaanbieders samen met het CIZ aan een experiment 

om de procedure van indicatiestelling te versnellen, en de procedure zo vorm te geven dat deze 

minder belastend is voor de cliënt. Alles moet erop gericht zijn dat de cliënt zo min mogelijk hinder 

ondervindt van de administratieve processen en dat de juiste zorg zo snel mogelijk kan starten als 

dat nodig is. Het experiment is een voorzetting van het Experiment Regelarme Instellingen (ERAI) uit 

2011. Bij deze experimentele werkwijze wordt het proces voor het indienen van de Wlz-aanvraag 

uitgevoerd door de zorgaanbieder die de voorkeur heeft van de cliënt. De zorgaanbieder stelt zelf 

een indicatieadvies op en geeft dat door aan het CIZ. Het CIZ toetst dit advies en zet dit bij een 

volledig, duidelijk en juist advies om in een formeel besluit. 

 

ZorgSpectrum nam sinds september 2016 met zes locaties deel aan het thema indicatiestelling om 

passende zorg sneller in te zetten. Zij richten zich op het 'slim en slank' inrichten van de 

administratieve procedures en daarmee ook de inzet van de ERAI procedure voor indicatiestelling. 

ZorgSpectrum voert de verkorte ERAI procedure voor indicatiestelling uit voor her-indicaties. Het CIZ 

toetst steeksproefsgewijs. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: ZorgSpectrum voert de verkorte ERAI procedure voor indicatiestelling 

uit voor her-indicaties. Her-indicaties worden binnen twee tot drie dagen afgegeven. 

Daarvoor duurde het afgeven van een indicatie gemiddeld zes weken. Dit betekent dat 

passende zorg sneller kan worden ingezet en de cliënt de zorg krijgt die hij of zij nodig heeft 

zonder dat dit ten koste gaat van andere cliënten. 

- Professional: Medewerkers zien het zelf opstellen van een indicatieadvies als een belangrijk 

onderdeel van de verantwoordelijkheden in hun functie. In de Multidisciplinaire Overleggen 

(MDO) kunnen behandelaars en verpleegkundigen door meer kennis van de veranderende 

ondersteuningsvraag van de cliënt beter en sneller advies geven waardoor de her-indicatie 

sneller kan worden gesteld.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Tussenevaluatie indicatiestelling door het CIZ: In januari 2017 heeft CIZ een tussenevaluatie 

gehouden. 

- Steekproef CIZ: CIZ heeft een steekproef gehouden van 186 dossiers: Dit had als doel om na 

te gaan of de zorgaanbieder de informatie die ten grondslag ligt aan het indicatie-advies dat 

aan het CIZ is gegeven, voorhanden heeft en of die informatie ook leidt tot het 

indicatiebesluit zoals dat is verstrekt door het CIZ. De resultaten van de steekproef zijn 

beschreven in een rapport. 

- Eindevaluatie indicatiestelling: Bureau Berenschot heeft de verkorte procedure geëvalueerd. 

In dit rapport zijn de resultaten van de evaluatie beschreven.  

 

 

https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/resultaten-steekproef-ciz-experiment-indicatiestelling/
https://www.waardigheidentrots.nl/actueel/eindevaluatie-experiment-indicatiestelling-waardigheid-en-trots/
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Vervolgstappen voor de toekomst 

Op basis van de evaluatie van het CIZ in augustus 2017 blijkt dat nog een verbeterslag kan worden 

gemaakt op bestaande onduidelijkheden op de inhoud en de uitvoering van de procedure. Met name 

het verbeteren van de afspraken over het gebruik van de juiste handtekening, het gebruik van het 

format, en het afspreken van een andere manier om de dossiers te controleren, zijn aandachtspunten. 

VWS heeft aangekondigd dat het experiment indicatiestelling nog een jaar langer doorgaat, 

ZorgSpectrum krijgt hiermee de ruimte om nog een verbeterslag te maken. 

 

Tips & Tops 

- Een goede samenwerking met het CIZ is noodzakelijk om goed te kunnen indiceren. 

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorgspectrum/ 

https://www.zorgspectrum.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/  

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-

content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf  

Evaluatie Indicatiestelling Waardigheid en trots, Rapport door Berenschot, oktober 2017  

  

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Stem geven aan de bewoner’  

ZorgSpectrum is samen met 44 andere zorginstellingen aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit 

meten en verantwoorden. Dit thema is gericht op het meten en verantwoorden van de kwaliteit van 

leven en zorg waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Deelnemende 

zorgaanbieders hebben verkend hoe zij kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor professionals en de 

organisatie op een manier die het leren en verbeteren in het werk van alledag bevordert. Het doel is 

om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften van cliënten en hun ervaringen 

uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. Een tweetal uitdagingen stonden centraal binnen 

dit thema: 

- Het ontwikkelen van nieuwe concepten, werkwijzen en instrumenten om de kwaliteit van 

zorg en leven inzichtelijk te maken en te bevorderen. 

- Het inzichtelijk maken van zelfevaluatie vanuit deze cliëntgerichte manier om kwaliteit van 

zorg en leven inzichtelijk te maken. Leent deze informatie zich voor verantwoording en/of 

het kwaliteitsplan en –verslag? 

 

De grootste groep cliënten die langdurig bij ZorgSpectrum woont, is gediagnosticeerd met dementie. 

Voor deze doelgroep is het verbeterplan geschreven. Het kwaliteitsproject had als doel dat de zorg 

meer op persoonlijke wensen van de cliënt is afgestemd. En dat de cliënten dit merken door de 

nieuwe manier van communiceren over de ervaren kwaliteit van leven. De aanpak van ZorgSpectrum 

kende 4 lijnen: 

- Stem geven aan de cliënt. Voor de start van zorg met de ondersteuning voor de samenwerking 

tussen zorgmedewerker en mantelzorger. Structureel meten en volgen van het beloop van de 

kwaliteit van leven van cliënten. 

- Inzet van nieuwe op (wetenschap gestoelde) instrumenten. 

- Meer ruimte voor professional: Eigenaarschap bij medewerkers en teams (teamkracht) vergroten.  

- Het terugdringen van registratielast. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad vindt dat het voor haar rol het objectiveren van de 

uitkomsten en het kunnen volgen van de ervaren kwaliteit van belang. Nieuwe manieren om in 

gesprek te gaan (met vragenlijsten op individueel niveau en spiegelgesprekken op het niveau van 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorgspectrum/
https://www.zorgspectrum.nl/
https://www.waardigheidentrots.nl/beleidsstukken/tussenevaluatie-indicatiestelling-ciz/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2017/04/VergelijkproceduresIndicatiestelling.pdf
https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksgezondheid-welzijn-en-sport/documenten/rapporten/2017/10/25/eindevaluatie-indicatiestelling-waardigheid-en-trots


 

December 2017 
 

de woning) dragen hieraan bij. Zij willen de trend kunnen volgen en hier het gesprek over kunnen 

voeren. Volgens de projectleider merken cliënten dat persoonlijke wensen een betere plek 

krijgen. Ook zijn ze positief over het gesprek over gezondheid en de spiegelgesprekken.  

- Professional: De Verpleegkundige Advies Raad is positief over het project. De Raad vindt het 

belangrijk om anders te kijken naar cliënten en vinden het gesprek aangaan over persoonlijke 

wensen en behoeften belangrijk. Ze hebben van de pilots geleerd en constateren dat de aandacht 

voor persoonsgerichte zorg de komende jaren bovenaan de agenda moet staan. Het vraagt van 

medewerkers een omslag in de manier van werken (vanuit de wens en behoefte) en minder vanuit 

‘taakgerichtheid’. Dit zal tijd en aandacht vragen, maar is een positieve ontwikkeling die 

doorgezet moet worden. 

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Spiegelgesprekken: Hiervoor is een aanpak ontwikkeld en ondersteunende informatie. In deze 

gespreken kunnen cliënten en mantelzorgers hun mening uiten over thema’s als het wonen, 

welzijn en samenwerking met zorg en het behandelteam. Daarbij is ruimte voor feedback 

waardoor de organisatie beter kan aansluiten op wat de wensen en behoeften zijn van de 

mantelzorger en de door hem/haar vertegenwoordigde cliënt. 

- Video Interactie Begeleiding: Hulpverleningssituaties worden in de praktijk opgenomen en met 

de betreffende medewerker besproken waarbij de opgenomen situatie wordt geanalyseerd. 

Opvallend is dat medewerkers bij het terugzien van de video heel vaak zelf kunnen aangeven wat 

zij de volgende keer beter kunnen doen. Het is ook een goede reflectiemethode voor de 

medewerker. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

ZorgSpectrum gaat verder op de ingeslagen weg. De organisatie wil verder aan de slag met de dialoog 

vanuit positieve gezondheid ter voorbereiding op het MDO. Tevens willen ze door met de 

spiegelgesprekken. Ook willen ze de verbinding met het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg verder 

verdiepen en uitwerken op een manier die bij ZorgSpectrum past. Zorgspectrum stelt een 

procesmanager Kwaliteit aan om de beweging te gaan ondersteunen en aanjagen. De uitdaging wordt 

verschillende grote onderwerpen (personele uitdagingen, opleidingsbehoefte, vernieuwde visie op 

kwaliteit, implementatie ECD, experimenteren) te combineren, zonder dat alles stapelt en op het 

bordje komt van de medewerkers. Dit kost tijd en is een uitdaging. 

 

Tips & Tops  

- Positieve gezondheid staat hoog op de agenda. Het helpt om bewustwording te creëren om 

opnieuw naar het vak te kijken als medewerker en verschaft een basis voor het gesprek met over 

kwaliteit met cliënten en familie/ mantelzorgers. 

- Door reflectie met andere zorgorganisaties kom je als organisatie verder.  

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorgspectrum/ 

https://www.zorgspectrum.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/eindevaluatie-WT-definitief.docx
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2018/01/eindevaluatie-WT-definitief.docx
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/zorgspectrum/
https://www.zorgspectrum.nl/

