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DOORLOPEND  • Toezicht door IGZ
   • Toezicht door Nza
   • Dialoog zorgkantoren over thema’s Kwaliteitskader en 
      spiegelinformatie
   • In 4 jaar in beeld brengen van de verpleeghuissector door IGZ

APRIL - JULI

- Aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg (15/4-15/6)

OKT
Gebruik van informatie
• Kwaliteitsgegevens per locatie verpleeghuis 

beschikbaar op kiesbeter.nl
NOV
• Zorginkoop volgende jaar afgerond

JULI - NOV
• Zorginkoopgesprekken vinden plaats

JULI
• Zorginkoopkader volgende jaar bekend
• Beleidsregels en maximumtarieven NZa 
 volgende jaar bekend

Leren en verbeteren van kwaliteit
• Publicatie kwaliteitsverslag in jaarverslag verpleeghuizen 
• Publicatie  kwaliteitsinformatie op organisatie site verpleeghuizen
• Aanlevering kwaliteitsinformatie verpleeghuizen aan 
 Zorginstituut NL

Op zorginstituutnederland.nl staat een overzicht van de opdrachten in het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Publicatiedatum: oktober 2017

JAN
• Ingang nieuwe NZa-tarieven verpleeghuiszorg 
• Start zorginkoopbeleid Wlz zorgkantoren 

Leren en verbeteren van kwaliteit
• Publicatie kwaliteitsplan door verpleeghuizen

APRIL
• Contouren zorginkoopkader volgende jaar 
 bekend

Kwaliteitskader verpleeghuiszorg: onderdeel van de jaarlijkse activiteiten van de sector

                                             Wat werkt de sector uit?

Veiligheid
• Lekenversie Kwaliteitskader gereed opgesteld (Patiëntenfederatie en LOC)
• Selectie erkende instrumenten cliëntervaringen en -oordelen (Patiëntenfederatie 

en LOC)
• Voorschrift zorgtoewijzing en protocol meerzorg gereed (ZN)
Veiligheid
• Indicatorenset basisveiligheid gereed (Verenso en V&VN)
• Kader extramurale verpleegzorg gereed (BTN)
Leren en verbeteren van kwaliteit
• Methode ontwikkeld om lerend vermogen zichtbaar te maken
• Agenda voor richtlijnen en protocollen opgesteld, (Actiz en BTN)
• Methode 5-jaarlijkse multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie ontwikkeld, (Actiz en 

BTN)
Gebruik van informatie
• Informatiestandaard bij Kwaliteitskader opgesteld (V&VN)

Personeelssamenstelling
• Landelijke context gebonden norm vastgesteld (V&VN)
• Definitieve norm bereikbaarheid BIG-geregistreerde verpleegkundigen 
 vastgesteld (V&VN)
Leren en verbeteren van kwaliteit
• 5-jaarlijkse multidisciplinaire kwaliteitsvisitatie (relevante beroepsorganisaties)
Veiligheid
• Onderzoeksagenda voor de sector (Verenso en V&VN) 

                                       Wat werken  verpleeghuizen uit?

Persoonsgerichte zorg en ondersteuning
• Binnen 24 uur voorlopig zorgleefplan en binnen 6 weken definitief
• Verantwoordelijkheid zorgleefplan bij niveau 3 IG
Leren en verbeteren van kwaliteit
• Publicatie kwaliteitsinformatie over 2016 op organisatiesite en aangeleverd 
 aan zorginzicht.nl
• Deel uitmaken van een lerend netwerk 
Personeelssamenstelling
• Gegevens personeelssamenstelling op organisatiesite 
Veiligheid
• Incidentencommissie aangesteld 
Gebruik van informatie
• Kwaliteitsgegevens per locatie beschikbaar op kiesbeter.nl

Leren en verbeteren van kwaliteit
• Kwaliteitsmanagementsysteem aanwezig 
Personeelssamenstelling
• Medewerkers hebben tijd en ruimte om mee te lopen bij collega-organisaties uit 
 lerend netwerk

Leren en verbeteren van kwaliteit
• Publicatie kwaliteitsverslag 2017 op eigen website
• Publicatie kwaliteitsinformatie verslagjaar 2016 op organisatiesite en aanleveren 
 voor zorginzicht.nl
• Kwaliteitsplan voor 2019 gereed 
Leren en verbeteren van kwaliteit
• Aangepaste kwaliteitsplan gepubliceerd

Gebruik van informatie
• Minimaal 1 x per jaar clientervaringen verzameld, vanaf  2017

Het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg is de wettelijke norm en het kompas voor goede verpleeghuiszorg. Zorgaanbieders zijn aan 

zet voor het leveren van goede zorg zoals bedoeld in het kader. In deze infographic staat een klok met de jaarlijks terugkerende 

activiteiten van de sector en verpleeghuizen. Daarin zijn de activiteiten verwerkt die voortvloeien uit het Kwaliteitskader. In de 

infographic staan ook de vervolgstappen die nodig zijn om verder invulling te geven aan het Kwaliteitskader.

https://www.zorginstituutnederland.nl/werkagenda/publicaties/publicatie/2017/07/12/schema-opdrachten-kwaliteitskader-met-trekkers-en-contactgegevens

