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Kwaliteitsraad (2013-2021)



Nieuw decennium met andere fundamenten

Kwaliteit van de jaren 0
Vooral professionele waarden

Kwaliteit van de jaren 10
Professionele en persoonlijke waarden

Kwaliteit van de jaren 20
Professionele, persoonlijke en 

maatschappelijke waarden



Passende zorg (Zorginstituut & NZa, 2020)

Passende zorg is zorg die waarde toevoegt aan het 
(samen-) leven van mensen 

Principes voor passende zorg:
• Passende zorg is waardegedreven
• Passende zorg komt met en rondom de patiënt tot stand
• Passende zorg is de juiste zorg op de juiste plek
• Passende zorg gaat over gezondheid i.p.v. ziekte



Ø Hoofdstuk 1: Passende zorg

Ø Hoofdstuk 2: Opgaven en missie

Ø Hoofdstuk 3: Principes en normen

Ø Hoofdstuk 4: Activiteiten voor partijen

Ø Hoofdstuk 5: Regie op het samenspel

Kader Passende zorg



Kader in vogelvlucht



Maatschappelijke opgaven voor de zorg

1. Appél voor mensgerichte zorg
- inclusief aandacht voor gezondheidsverschillen

2. Houdbaarheid in het geding (WRR)
- zowel financieel, personeel als maatschappelijk

3. Werken aan duurzame praktijken
- circulaire energie- en grondstoffenstromen



Missie van passende zorg

In 2040 draagt de zorg optimaal bij aan het gezond 
(samen)leven van alle mensen in Nederland 
• in het besef dat daarvoor niet meer mensen en 

middelen beschikbaar zijn dan nu 
• en dat dit gepaard moet gaan met de laagst 

mogelijke impact op klimaat en milieu.



Passende zorg transitie

1. Gezamenlijke aanpak
- iedereen werkt tegelijk aan dezelfde missie

2. Lerende beweging
- samen doen, samen reflecteren en samen leren

3. Sturing vanuit de opgaven, met ruimte voor de praktijk
- niet vrijblijvend, maar met vertrouwen in professionals



Principes van passende zorg



Normen voor passende zorg



Activiteiten voor partijen



Passende zorg vergt een passievolle beweging

Zekerheid en vertrouwen niet zoeken in protocollen en dashboards, maar in een 
lerende attitude en een gezamenlijke beweging, die energie geeft

• Mix van persoonlijke, professionele en maatschappelijke waarden
• Meer verbinding, grenzenwerk en dialoog
• Bescheidenheid, nieuwsgierigheid, open mind en open hart

Plannen, implementeren, controleren Doen, reflecteren, leren



Wat betekent dit voor verpleeghuiszorg?


