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Inleiding
Elke dag beter
Een goed leven voor mensen met een beperking. Dat is wat we willen in de
gehandicaptenzorg. En daar werken we hard aan. Elke dag maken we onze
zorg en ondersteuning weer een stap beter. In dit boekje staat hoe we dit
doen. U leest de antwoorden op drie vragen:
1. Wat is goede gehandicaptenzorg?
2. Hoe meten we de kwaliteit?
3. Hoe verbeteren we de kwaliteit?

Geschiedenis van dit boekje
We zijn in de gehandicaptenzorg al langer bezig met goede zorg en
ondersteuning. In 2007 schreven we op hoe goede zorg en ondersteuning
eruitziet en hoe we dit meten. Dit deden we in het zogenoemde
Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg. We zijn hiermee aan
het werk gegaan. En we hebben ontdekt dat het meten van de kwaliteit
slimmer kan. Dichterbij u en onze praktijk. Daarom hebben we in 2013 het
Visiedocument Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0 geschreven. Het
boekje dat u nu in uw handen heeft, is hier een samenvatting van.

Wie doen er allemaal mee?
Zorg verbeter je samen. Daarom hebben alle partijen die te maken
hebben met gehandicaptenzorg meegedacht over het Visiedocument
Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg 2.0. Dit zijn: cliëntenorganisaties,
beroepsorganisaties, zorgaanbieders (VGN), de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ), het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport (VWS) en Zorgverzekeraars Nederland (ZN).

Wat kunt u ermee?
In dit boekje staat wat we in de gehandicaptenzorg goede zorg en
ondersteuning vinden en hoe we dit meten. Wanneer u wilt weten wat uw
zorgaanbieder en begeleider doen om uw zorg en ondersteuning beter te
maken, kunt u dit boekje lezen. U kunt hierover ook met uw begeleider
praten of vragen stellen.
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1 Wat is goede
gehandicaptenzorg?
Zorg en ondersteuning moet u helpen om een goed leven te
hebben. Zo simpel is het. Maar wat is dan een goed leven? En
hoe moet de zorg en ondersteuning er dan uitzien? Dat leest
u in dit hoofdstuk.

1.1 Een goed leven
We gebruiken twee begrippen om een goed leven te beschrijven: eigen
regie en kwaliteit van bestaan. Eigen regie wil zeggen dat u de baas bent
over uw eigen leven. En kwaliteit van bestaan betekent bijvoorbeeld dat u
zich gezond voelt en lekker in uw vel zit.
Eigen regie
Uw leven is van u …
Uw leven is van u. U bepaalt dus ook zelf hoe uw leven eruitziet en wat u
doet. Dat is de kern van eigen regie. Eigen regie gaat over kleine dingen,
zoals wat u op uw brood wilt, welk tv-programma u kijkt, maar ook
over grote: met wie u wilt wonen, wat voor werk u wilt doen of welke
ondersteuning u wilt. Het maakt daarbij niet uit of u een lichte of ernstige
beperking heeft.
… uw begeleider helpt u
Uw begeleider helpt u om invloed te hebben op uw eigen leven. Daarom
stelt hij u altijd vragen en kijkt hij goed wat u nodig heeft. Ook moedigt hij
u aan om te groeien en grenzen te verleggen. Soms moet een begeleider
dingen doen waar u niet om gevraagd heeft. Bijvoorbeeld omdat het nodig
is voor uw gezondheid of veiligheid. Uw begeleider overlegt daar altijd over
met u en maakt duidelijke afspraken met u.
… de zorgaanbieder helpt de begeleider
Uw begeleider kan u goed ondersteunen als hij werkt bij een
zorgaanbieder die hem daarbij helpt. De zorgaanbieder moet eigen regie
dus ook belangrijk vinden. En heel goed weten wat dit betekent voor
bijvoorbeeld wonen, en ondersteuning. Bovendien moeten zorgaanbieders
open staan voor het gesprek met u en uw familie. Jullie maken de zorg
samen. Samen bepalen jullie wat er gebeurt, hoe dat gebeurt, wanneer
dat gebeurt en door wie.
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… binnen grenzen
Eigen regie betekent niet dat zomaar alles kan. Voor iedereen zijn er
grenzen. Bijvoorbeeld omdat uw wensen ten koste gaan van uzelf of
anderen, of omdat er niet genoeg geld is om alle wensen te vervullen.
Als u minderjarig bent of gedwongen hulpverlening krijgt, bepalen uw
begeleiders en familie meer over de zorg en ondersteuning die u krijgt.
Maar dat gebeurt niet zomaar: we kijken altijd hoe u invloed kunt hebben
op de dingen die voor u belangrijk zijn.
De zorgaanbieder moet ook bij eigen regie verantwoording afleggen.
Hij moet de afspraken die u samen maakt in het ondersteuningsplan
nakomen. Uw zorgaanbieder heeft daarom regelmatig een gesprek met
u en uw familie om te bespreken hoe het gaat. En of de afspraken in het
ondersteuningsplan nog kloppen, of misschien veranderd moeten worden.
Vinden u en uw familie dat de zorgaanbieder te weinig uitgaat van uw eigen
regie? Dan kunt u altijd gebruikmaken van een klachtenregeling en uw
recht op medezeggenschap.
Kwaliteit van bestaan
Twee wetenschappers: Schalock en Verdugo hebben onderzocht en
opgeschreven wat kwaliteit van bestaan is. Bijvoorbeeld dat u kunt
meedoen in de samenleving en zich kunt ontwikkelen.
U voelt zich gezond …
Het is belangrijk dat u zo gezond mogelijk bent. Lichamelijk welbevinden
heet dat. Uw begeleider helpt u daarbij. Hij bespreekt met u welke
ondersteuning u nodig heeft bij dingen als (zelf)-verzorging en eten en
drinken.
U zit lekker in uw vel …
Vindt u uzelf aardig? Woont u prettig? Voelt u zich begrepen? Dat zijn
allemaal vragen die te maken hebben met psychisch welbevinden. U krijgt
ondersteuning om u zo prettig mogelijk te voelen.
U heeft vrienden …
Relaties hebben met anderen, is belangrijk voor een fijn leven. Of
het nu om kennissen of vrienden gaat. Als u hulp wilt bij het leggen
of onderhouden van contacten, ondersteunt uw begeleider daarbij.
Communicatie is essentieel voor relaties. Dit vraagt om specifieke
aandacht en ondersteuning.
U hoort erbij …
Uw begeleider helpt u om mee te doen in de samenleving: zoals bij een

5

Elke dag beter – Kwaliteit in de gehandicaptenzorg

club gaan of ergens vrijwilligerswerk doen. Hij leert u dingen of helpt u
bij het leggen van contacten. Samen met u kijkt hij wat u leuk vindt om te
doen en welke hulp u daarbij wilt.
U leert dingen …
Misschien bent u op zoek naar een opleiding of een stageplaats. Dat
vinden we een goed idee. Want het is belangrijk dat u het beste uit uzelf
haalt. Dat kan ook door dingen te ondernemen of iets creatiefs te doen. De
begeleider helpt u daarbij, als u dat wilt.
U heeft genoeg …
U hoeft niet rijk te zijn, maar om u gelukkig te voelen, is het wel belangrijk
dat u genoeg heeft. Als u wilt, helpt uw begeleider u daarbij. Hij kan u
helpen om uw huishoudboekje op orde te houden, of om een woning te
vinden die bij u past.
U maakt uw eigen keuzes …
U heeft het recht om uw eigen keuzes te maken en uw leven in te vullen
op uw manier. Binnen de grenzen van wat maatschappelijk kan natuurlijk.
Zelfbepaling noemen we dat. De begeleider helpt u hierbij. Hij helpt u te
ervaren wanneer er iets te kiezen valt en wat u dan kunt kiezen.
U kent uw rechten
U heeft invloed op de wereld om u heen. U heeft plichten, maar ook
rechten. Stemrecht bijvoorbeeld. En het recht om te klagen, of op privacy.
Uw begeleider helpt u om gebruik te maken van die rechten als u dat wilt.

1.2 Voorwaarden: dit is er nodig
Eigen regie en kwaliteit van bestaan zijn er niet vanzelf. Daar zijn dingen
voor nodig. Voorwaarden heet dat.
Er is een plan …
Een belangrijke voorwaarde is dat er voor u een eigen ondersteuningsplan
is. Dat plan moet passen bij uw vragen en er moeten duidelijke doelen
in staan. Het plan is samen met u en uw familie gemaakt. Alles wat voor
u belangrijk is, moet terugkomen in het plan. En het moet duidelijk zijn
welke zorg en ondersteuning er nodig is om de doelen te halen, wie wat
doet en wanneer u kijkt hoe het gaat.
Het is veilig …
Veiligheid is de tweede voorwaarde. U kunt op twee manieren naar
veiligheid kijken: hoe veilig het ís en hoe veilig u zich vóélt. Het eerste
betekent dat alles goed geregeld is, zoals de brandveiligheid, de veiligheid
van geneesmiddelen en de veiligheid van vrijheidsbeperking. Het tweede
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heeft te maken met dat u zich beschermd voelt, dat uw begeleiders en
anderen op een prettige manier met u praten en dat u genoeg informatie
krijgt. Uw zorgaanbieder is verantwoordelijk voor deze twee kanten van
veiligheid. Ze moet daar plannen (beleid) voor hebben en die ook uitvoeren.
Veilig betekent niet dat er nooit risico’s zijn. Als u bijvoorbeeld wilt leren
fietsen, kunt u ook vallen. Uw begeleider praat met u en uw familie over
wat u wilt leren, doen of bereiken en welke risico’s jullie daarbij willen
nemen.
Het personeel is goed …
Er zijn goede mensen nodig om de afspraken uit uw zorgplan goed te
kunnen uitvoeren. Ze moeten de juiste opleiding hebben, voldoende
bijleren, op een goede manier met u omgaan en zich houden aan de regels
die er zijn.
De zorgaanbieder helpt uw begeleider hier weer bij en geeft medewerkers
genoeg vrijheid om het werk goed te kunnen doen. En zorgt er met goed
personeelsbeleid voor dat mensen ook lang bij de zorgaanbieder willen
blijven.
… de basis is stevig
In de zorg en ondersteuning moet samenhang zitten. Begeleiders
moeten van elkaar weten wat ze doen. Dat betekent dat ze goed moeten
overleggen bij de overdracht van een dienst, als u van de dagbesteding
naar uw woning gaat, of als u naar een andere zorgaanbieder gaat.
Daarnaast moet uw kring van begeleiders zo klein mogelijk zijn met zo min
mogelijk wisselingen.

1.3 Wat betekent dit voor de zorg en ondersteuning?
Mensen met een beperking zijn burgers als ieder ander. Of u nu een
verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking heeft. U verdient dus
dezelfde kansen op een kwalitatief goed bestaan als mensen zonder een
beperking. Het verschil is dat u daar soms zorg en ondersteuning bij nodig
heeft. Die ondersteuning komt van verschillende mensen. Allereerst uw
familie, vrienden en kennissen. En als zij u niet verder kunnen helpen, van
professionele begeleiders in de gehandicaptenzorg.
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2 Hoe meten we 			
kwaliteit?
Zorg en ondersteuning moet u helpen om een goed leven te
hebben. Dat is de belangrijkste reden om de kwaliteit van
zorg en ondersteuning te meten. We meten op een eenvoudige
manier. Daardoor kunnen we de resultaten snel gebruiken om
ervan te leren. En verliezen we geen tijd met ingewikkelde
administratie. Hieronder leest u hoe we dat doen.

2.1 stap 1: we kijken naar uw zorg- en ondersteuningsplan
We kijken allereerst naar uw zorg- en ondersteuningsplan. Daarin staat
precies wat voor u belangrijk is. En dus ook wat voor u kwaliteit is. Ieder
jaar bespreekt uw begeleider uw zorg- en ondersteuningsplan met u. Dit
gesprek gebruikt uw begeleider straks ook om de kwaliteit van zorg en
ondersteuning te meten. Hij vraagt u dan hoe u de zorg en ondersteuning
ervaart. Worden de afspraken in uw plan nagekomen?

2.2 stap 2: wat kunnen we verbeteren?
Elke dag leren en verbeteren …
Als uw zorgaanbieder weet hoe u de kwaliteit ervaart, weet hij ook
wat er beter kan. En dat is belangrijk, want het verbeteren van de zorg
en ondersteuning is het belangrijkste doel van het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg.
Uw begeleider en zorgaanbieder leren elke dag. Dit doen ze met de
zogenoemde plan-do-check-act-cyclus. Eerst maken ze een plan, dat
voeren ze uit, dan kijken ze wat er beter kan, daar maken ze weer een plan
voor, dat voeren ze uit en vervolgens kijken ze weer wat er beter kan. Door
dit steeds opnieuw te doen, wordt de zorg en ondersteuning elke dag beter.
Leren gaat met vallen en opstaan. Soms is het best spannend. Begeleiders
moeten bijvoorbeeld met elkaar meekijken en elkaar niet straffen om
fouten, maar ervan leren. Daar is een veilige omgeving voor nodig. Dit lukt
alleen als mensen open naar elkaar zijn en elkaar vertrouwen.
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… en laten zien wat de kwaliteit van zorg en ondersteuning is
Het Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg heeft nóg een doel.
Zorgaanbieders willen aan u, de overheid, verzekeraars en anderen
laten zien wat de kwaliteit van zorg en ondersteuning is. Dit noemen
we verantwoorden. Zorgaanbieders kunnen kwaliteit op drie niveaus
verantwoorden: het niveau van u als persoon, het niveau van uw woning of
locatie en het niveau van de hele organisatie.
De overheid, verzekeraars en andere organisaties stellen elk jaar
spelregels op. Daarin staat hoe ze de verantwoordingsinformatie
gebruiken voor hun werk. Zo weet iedereen precies waar hij aan toe is.

2.3 Het verhaal achter de cijfers
Het is handig om resultaten te laten zien in cijfers. Je weet dan snel of
kwaliteit beter of slechter is geworden. Maar aan cijfers alleen heb je niets
als je kwaliteit wilt verbeteren. Daarvoor moet je het verhaal achter de
cijfers weten en vertellen.
Elke zorgaanbieder moet zijn cijfers (scores) kunnen uitleggen. Ook
moet hij samen met anderen kijken welke verbeteringen zinvol zijn. We
vertrouwen erop dat zorgaanbieders dit goed doen. Hierover maken alle
partijen in de gehandicaptenzorg afspraken met elkaar.

2.4 U, uw begeleider en de organisatie
U las het al eerder: uw zorg- en ondersteuningsplan is de eerste stap bij
het meten van kwaliteit. Daarnaast kijken we nog naar twee dingen: de
kwaliteit van uw zorgaanbieder en de relatie tussen u en uw begeleider. Dit
noemen we pijlers.
Pijler 1: de kwaliteit van de zorgaanbieder
Deze pijler gaat over de voorwaarden voor goede zorg en ondersteuning
(meer hierover staat in paragraaf 1.2). Hebben de medewerkers de juiste
opleiding? Zijn de juiste dingen vastgelegd in plannen en afspraken? Doet
de zorgaanbieder genoeg aan veiligheid?
De zorgaanbieder vult hiervoor aan het begin van elk jaar een vragenlijst
in. Dat werkt simpel: iets is goed, bijna goed of niet goed. Zo kunnen ook
andere organisaties, zoals de Inspectie voor de Gezondheidszorg, de lijst
eenvoudig gebruiken.
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Pijler 2: de voorwaarden voor kwaliteit en de kwaliteit die u ervaart
Pijler 2 bestaat uit twee delen:
Pijler 2A
Uw zorgaanbieder verzamelt informatie over veiligheid, vrijheidsbeperking
en medicatie-veiligheid. Bovendien kiezen we ieder jaar een vierde
onderwerp. We kiezen uit de onderwerpen lichamelijke gezondheid,
psychische gezondheid en gedrag.
Pijler 2B
Deze pijler gaat over de kwaliteit die u ervaart (het gaat over de punten uit
paragraaf 1.1). Uw zorgaanbieder kan kiezen uit verschillende manieren
(instrumenten) om dit te meten. Uw begeleider praat hierover met u
voorafgaande aan of de bespreking van uw zorg- en ondersteuningsplan,
zodat uw ondersteuning nog beter kan worden.
Pijler 3: de relatie tussen u en uw begeleider
De relatie tussen u en uw begeleider is heel belangrijk voor kwaliteit
van zorg en ondersteuning. U moet elkaar vertrouwen, waarderen en
afspraken nakomen. En uw begeleider moet u bijvoorbeeld ruimte geven
voor ontwikkeling. Deze pijler is nog niet klaar. Daar werken de VGN en
zorgaanbieders nog hard aan.
De gegevens uit de pijlers kunnen uw zorgaanbieder en uw begeleider
gebruiken om de zorg en ondersteuning te verbeteren. De pijlers hebben
natuurlijk met elkaar te maken. De kunst is dus om de informatie op de
juiste manier samen te voegen en te gebruiken. Daar zijn allerlei manieren
(instrumenten) voor. Bijvoorbeeld door met elkaar te overleggen of bij
elkaar te kijken. Ook zijn er kant-en-klare instrumenten. Welk instrument
een zorgaanbieder gebruikt, maakt niet uit.
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3 Hoe verbeteren 			
we kwaliteit?
Het Kwaliteitskader is een mooi ding. Maar we hebben er pas
iets aan, als we het ook gebruiken. Zodat het niet in een la
blijft liggen. Hieronder leest u welke afspraken we gemaakt
hebben. Ook ziet u wie wat doet.

3.1 Samen afspraken maken
We hebben als makers samen afspraken gemaakt over het Kwaliteitskader
Gehandicaptenzorg. De belangrijkste zijn:
• Alle zorgaanbieders gebruiken het Kwaliteitskader. Daar houden we 		
elkaar aan.
• We gebruiken het Kwaliteitskader om de zorg en ondersteuning te
verbeteren.
• We gebruiken de gegevens (cijfers en uitleg) op een goede manier.
• We overleggen steeds met onze eigen organisatie. Zo houden we
verbinding met de praktijk.
• We spreken af wie wat doet.
• We nemen de tijd die nodig is om het Kwaliteitskader verder te
ontwikkelen.
In de inleiding op pagina 3 kunt u nog eens nalezen wie er allemaal
meedoen.

3.2 Wie doet wat?
Hieronder leest u meer over de organisaties die meedoen met het
Kwaliteitskader.
Minister
De minister van Volksgezondheid, Wetenschap en Sport heeft
opgeschreven wat ze belangrijk vindt. Bijvoorbeeld dat er genoeg
informatie is. Zodat cliënten een goede keuze kunnen maken tussen
zorgaanbieders. En zodat de Inspectie voor de Gezondheidszorg goed
kan controleren of de zorgaanbieders het goed doen. Als we allemaal
dezelfde informatie gebruiken, scheelt dit een hoop administratie. Hóé de
aanbieders deze informatie verzamelen, maakt de minister niet uit. Als het
maar gebeurt.
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VGN
De meeste aanbieders in de gehandicaptenzorg zijn lid van de Vereniging
Gehandicaptenzorg Nederland (VGN). De VGN zorgt ervoor dat de
aanbieders hun werk zo goed mogelijk kunnen doen, bijvoorbeeld door
veel met de minister of andere partijen te overleggen.
Zorginstituut Nederland
Vroeger heette dit het College voor zorgverzekeringen (CVZ). Het
Zorginstituut Nederland prikkelt organisaties om hun zorg en
ondersteuning steeds verder te verbeteren. En dus ook om goede
gegevens over kwaliteit te verzamelen. Het Zorginstituut kijkt daarbij
steeds naar de vraag: wat wordt de cliënt er beter van?
Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)
De IGZ houdt toezicht. Ze kijkt bijvoorbeeld of zorgaanbieders wel steeds
leren en verbeteren. De IGZ vindt veiligheid heel belangrijk. En dat vinden
wij ook. Daarom heeft veiligheid een plek in één van de pijlers van het
Kwaliteitskader. De IGZ mag alle informatie zien die ze nodig heeft om
goed toezicht te kunnen houden.
Zorgverzekeraars
Cliënten moeten goede, veilige zorg en ondersteuning krijgen die hen
écht helpt. Dat is wat Zorgverzekeraars Nederland vindt. Daarom is
het belangrijk dat zij de juiste informatie over kwaliteit krijgen. Deze
kunnen zij gebruiken als ze zorg en ondersteuning inkopen. Soms werken
zorgverzekeraars, patiëntenorganisaties en zorgaanbieders samen om de
kwaliteit te verbeteren. Dit noemen we innovatie. Met de juiste informatie
kunnen we snel zien of dit ook werkt.
Cliëntenorganisaties
Ieder(in) en het Landelijk Steunpunt Cliëntenraden (LSR) hebben
opgeschreven wat zij belangrijk vinden. Bijvoorbeeld de kwaliteit van
leven van de cliënt. Die is belangrijker dan de kwaliteit van zorg en
ondersteuning. Daarvoor moeten begeleider, de cliënt en zijn familie
steeds overleggen.

3.3		 Wat is de planning?
Op 1 januari 2012 is de gehandicaptenzorg al begonnen met de nieuwe
manier van meten. De gegevens van pijler 1 en 2 worden verzameld. De
VGN ontwikkelt nu pijler 3. Dit zijn de eerste stappen. We verbeteren de
instrumenten elk jaar weer. Daar overleggen we met elkaar over. Hoe we
dit doen, verschilt per pijler.
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Pijler 1 en 2A
1 We bepalen van welke onderwerpen we de kwaliteit willen meten.
2 De VGN maakt de vragenlijst. Dit doet ze samen met de andere makers 		
van het Kwaliteitskader. Ook maakt de VGN een systeem om de rapportcijfers te bepalen.
3 Elk jaar in juli kijken we of de vragenlijsten werken.
4 Dan maakt de VGN een nieuwe vragenlijst. Hier helpt een ICT-bedrijf bij
dat we vertrouwen.
5 Als een vraag twee jaar achter elkaar goed scoort, bekijken we of de
vraag kan vervallen
6 Samen stellen de makers de nieuwe vragenlijst vast.
7 De nieuwe versie kunnen we op 1 januari gebruiken.
Pijler 2B
1 Wij hebben aan aanbieders en ontwikkelaars gevraagd om hun
instrumenten te laten zien aan een onafhankelijke commissie.
2 Deze commissie heeft de instrumenten beoordeeld. Ze keek
bijvoorbeeld of het instrument wel de ervaringen van elke cliënt meet.
3 De VGN heeft de commissie hierbij geholpen.
4 De commissie heeft het bestuur van de VGN verteld of het instrument
goed is.
5 De commissie heeft opgeschreven hóé ze instrumenten heeft
beoordeeld. Daarmee kan elke zorgaanbieder ook zelf kijken of zijn
instrument goed is. En het aanpassen en steeds beter maken als dat
nodig is.
6 De VGN heeft van de instrumenten een waaier gemaakt. Elke
zorgaanbieder kiest hieruit één passend instrument.
Pijler 3
1 De VGN vroeg zorgaanbieders om goede voorbeelden van instrumenten.
Bijvoorbeeld omdat ze eenvoudig zijn. Of goed laten zien wat er elke dag
gebeurt.
2 De VGN deelde deze goede voorbeelden met de rest van de
zorgaanbieders.
3 Tot nu toe mochten alle instellingen een instrument indienen. De VGN
merkte dat niet alle instrumenten goed waren. Daarom werkt de VGN
samen met de leden hard aan een manier om een instrument te kunnen
beoordelen.

3.4 Wat gaan we nog meer doen?
De makers maken het Kwaliteitskader bekend
De makers willen dat het Kwaliteitskader bij zoveel mogelijk organisaties
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bekend is. Daar werken we allemaal aan mee. De makers komen zelf met
ideeën over hoe we dit bereiken.
De makers kijken of we op de goede weg zijn
Elk jaar kijkt de VGN samen met de andere makers of we nog de goede
dingen doen. Passen de onderwerpen die we meten nog bij de praktijk?
En is de manier van vragen stellen nog zinvol? Ook kijken we naar onszelf:
houden we ons aan de afspraken die we maakten?
De makers blijven ontwikkelingen volgen
Aan het begin van dit boekje heeft u gelezen wat goede zorg en
ondersteuning is en hoe we dit meten. De gehandicaptenzorg verandert
steeds. Bijvoorbeeld doordat er dingen veranderen in de wet. Wij
volgen die ontwikkelingen. En bedenken wat die betekenen voor het
Kwaliteitskader. We praten daarvoor ook met mensen van buiten.
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4 Hoe gaan we om 		
met gegevens?
Als we kwaliteit meten, krijgen we veel informatie. Over
mensen, over woningen, over zorgaanbieders. Met die
informatie (gegevens) zijn we heel voorzichtig. Hieronder
leest u wat we doen met gegevens

4.1 Beheer van gegevens
We hebben duidelijke afspraken gemaakt over het beheren en versturen
van gegevens. Die afspraken hebben we opgeschreven. Elk jaar kijken we
of dit nog goed gaat. Ook bepalen we welke gegevens openbaar zijn en
welke niet.
De zorgaanbieder blijft altijd de eigenaar van gegevens over cliënten.
Deze gegevens mag niemand anders zien. Behalve de Inspectie voor de
Gezondheidszorg. Die heeft de informatie nodig om te kunnen controleren.
De Inspectie gebruikt deze gegevens zó dat je er geen cliënten in kunt
herkennen.

4.2 Verwerken van gegevens
We gebruiken een speciaal computerprogramma om uit alle gegevens
precies de juiste informatie te halen. Bijvoorbeeld hoe het met een cliënt
gaat. Of hoe het in een woning gaat.

4.3 Versturen van gegevens
We versturen alleen gegevens uit pijler 1 en 2A.
Pijler 1
• Zorgaanbieders verzamelen de gegevens elk jaar in januari en februari 		
(tot 15 februari);
• De zorgaanbieder stuurt de gegevens op zijn laatst op 16 februari naar 		
het ICT-bedrijf waarmee de makers van het Kwaliteitskader afspraken 		
hebben gemaakt;
• Deze organisatie kijkt of ze kloppen en vertelt dit tegen de
zorgaanbieders;
• Tot 1 april kunnen zorgaanbieders gegevens nog wijzigen;
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• Op 1 mei gaan de gegevens naar het Zorginstituut Nederland;
• Na 1 juni publiceert het Zorginstituut de informatie op hun website;
• De informatie gaat ook naar andere partijen. Bijvoorbeeld de Inspectie
en Zorgverzekeraars Nederland.
Pijler 2A
• Begeleiders verzamelen het hele jaar de gegevens voor pijler 2a;
• De zorgaanbieder stuurt de gegevens naar het ICT-bedrijf;
• Op 1 mei van het volgende jaar gaan de gegevens naar het Zorginstituut
Nederland;
• Na 1 juni publiceert het Zorginstituut de informatie op hun website;
• De informatie gaat ook naar andere partijen. Bijvoorbeeld de Inspectie
en Zorgverzekeraars Nederland.

4.4 Bespreken en interpreteren van de gegevens
Zorgaanbieders bespreken de uitkomsten van pijler 1 en pijler 2A.
We hebben hiervoor een handleiding gemaakt. Zo wordt het gesprek
gemakkelijker. Ook biedt onze helpdesk ondersteuning.
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