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• Informeren over (gewijzigde) zorginkoop

2018-2020

• Dialoog voeren over rollen cliëntenraad 

en Zorgkantoor rond (gewijzigde) 

zorginkoop 2018-2020

• Verwachtingen over en weer: hoe 

kunnen we inkopen op kwaliteit?

Doelen van vanmiddag

Workshop cliëntenraad en zorginkoop
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• Hoeveel klanten maken gebruik van de Wet langdurige zorg?

• Wat kost de Wet langdurige zorg per inwoner?

• Wat is de gemiddelde prijs voor 1 dag in de intramurale 

ouderenzorg?

• Waar wordt bij de indicatiestelling naar gekeken voor de Wet 

langdurige zorg? 

A: De omvang van de zorg: boven een bepaald aantal uren kom je in 

aanmerking voor de Wlz

B: De aard van de zorg: bij langdurig intensieve zorg kom je in 

aanmerking voor de Wlz

C: De aard van de zorgbehoefte: bij een blijvende behoefte aan 

permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in nabijheid kom je in 

aanmerking voor de Wlz

D: De grondslag van de zorgvraag: bij chronische aandoeningen of 

beperkingen kom je in aanmerking voor de Wlz

Kennis quiz: Wet langdurige zorg
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Zorgkantoor: langdurige zorg (Wlz)

Zorgverzekeraar: wijkverpleging  (Zvw)

Gemeenten: ondersteuning (Wmo)

Onze inkooptaak
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Onze doelgroep

Ouderenzorg

• 65+-ers: 2,5 miljoen

• Kwetsbaar door lichamelijke problemen of 

verlies van sociale relaties

Het aantal kwetsbare ouderen neemt toe

Gehandicaptenzorg Geestelijke gezondheidszorg
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Zorg komt tot stand tussen professional en klant

Eén centraal ‘inkoop’doel: 

Zilveren Kruis zorgt samen met 

zorgaanbieders voor oplossingen 

waardoor meer klanten zoveel mogelijk 

hun leven kunnen leiden zoals ze dat het 

liefste willen
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• De kwaliteitskaders zijn basis voor 

kwaliteitsverbetering voor de klant

• De klant staat centraal

• Meerjarige contracten met zorgaanbieders

• Betrokkenheid cliëntenraden

Publieksversie inkoopkader Wlz 2018-2020

Zorginkoop 2018-2020: 

Samen waarde toevoegen voor klanten



Zilveren Kruis

Kwaliteitskader V&V



9

Nieuwe kwaliteitskader V&V: welke rol vervullen 

we als zorgkantoor?

Belangrijke nieuwe rol voor Zorgkantoren op kwaliteit

Kwaliteitskader 

implementeren en 

kwaliteitsverbetering 

via dialoog over 

kwaliteit

Lerende sector via 

verbinden van 

zorgaanbieders/partijen. 

Faciliteren samen leren 

en verbeteren

Basiskwaliteit 

op orde in 

samenwerking 

met IGZ

Oplossingen voor 

regionale 

knelpunten
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Resultaten van implementatie Kwaliteitskader

1. De (medische) basiskwaliteit en -veiligheid zijn in 2018 op orde conform het kwaliteitskader

2. Er wordt aantoonbaar invulling gegeven aan het wonen en welzijn van de klant in termen 

van zingeving, zinvolle daginvulling, familieparticipatie, een schoon en verzorgd lichaam

3. Er is aantoonbaar invulling gegeven aan de persoonsgerichte zorg conform het 

kwaliteitskader

4. Zorgaanbieders hebben een goed bestuur met intrinsieke visie op de zorg en een goede 

financiële situatie

5. De klant heeft volledige keuze vrijheid in zorgaanbieder en leveringsvorm. Zorgkantoren 

en/of andere partners bieden de klant voldoende informatie om deze keuze te kunnen maken
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Hoe is de rol van de cliëntenraad in het 

kwaliteitskader beschreven?

Kwaliteitsplan

Verpleeghuisorganisaties beschikken over een actueel kwaliteitsplan dat is opgesteld in 

samenwerking met cliënten en naasten (cliëntenraad)

Kwaliteitsverslag:

Cliëntraadpleging als informatiebron voor de evaluatie van zorg is een vast onderdeel van het 

kwaliteitsverslag. De basis van de cliëntraadpleging is een erkend kwantitatief dan wel kwalitatief 

instrument naar keuze.

Het concept kwaliteitsverslag moet voor vaststelling besproken worden met vertegenwoordiging 

van cliënten/naasten (cliëntenraad), (para) medici en verpleegkundigen en verzorgenden, en met 

tenminste 2 collega zorgorganisaties uit het lerend netwerk

Dit kwaliteitsverslag dient als interne verantwoording (cliëntenraad, OR, Raad van Toezicht) en 

bevat tevens de elementen voor externe verantwoording (inkoop, toezicht en keuze-informatie 

cliënten)



Zilveren Kruis

Persoonsgerichte zorg



“Waarom mag ik om 4 uur geen 

tosti eten van de verpleging?”

Zijn de wensen van klanten radicaal?

“Ik wil graag bij mijn huidige 

dagbesteding blijven, ook al 

verhuis ik naar een verpleeghuis.”

“Mijn vrouw is jong dementerend. Om die reden willen wij verhuizen naar een 

aanleunwoning bij een verpleeghuis en ons eigen huis verhuren. Maar wij zijn 

té jong, hebben teveel inkomen, enz. Kunnen jullie ons helpen? ”

“Moet ik wel een indicatie voor de Wlz

aanvragen? Dan ga ik veel meer betalen 

voor (minder) zorg. De wijk-

verpleegkundige raadt het eigenlijk af. ”

“Ik wil graag naar mijn bridge-

vereniging. Kan dat?”



www.waardigheidentrots.nl

Gemeente

Zorginstellingen

Cliëntondersteuners

Cliëntenraden

Zorgkantoren

Wetgeving, 

Toezichthouders

Belangenorganisaties

Wonen

Vervoer

Thuiszorgtijden

Onvoldoende overzicht

Schotten

Financierings-

vraagstukken

’Oude’ 

dagbesteding

Mentaliteit / 

verander

kracht

Samenwerking in 

de driehoek

Samengevat: wensen zijn niet radicaal; 
het realiseren van passende oplossingen 
vraagt een radicaal andere werkwijze

Vlak voor de Wlz
Intramuraal wonend met 

Wlz-indicatie
Thuiswonend met Wlz-

indicatie



info@ncz.nl

06-51222505

WWW.NCZ.NL

www.ncz.nl 15

@NCZNederland

Netwerk Cliëntenraden Zorg

Netwerk Cliëntenraden Zorg

mailto:info@ncz.nl
http://www.ncz.nl/


Wij blijven graag met u 
in gesprek!


