Onderwerp:

FW: impactanalyse verpleeghuiszorg

Van:
Verzonden: woensdag 23 november 2016 15:07
Aan:,
@minvws.nl;'
CC:
Onderwerp: impactanalyse verpleeghuiszorg

jaminvws.nl)

Beste
De NZa is bereid om een (1) inschatting te geven van de personele kosten van een verpleeghuis aan de hand van
een kostprijsmodel, gebaseerd op de beschikbare informatie uit het "personeelsleidraad", het Dageraad rapport,
en reeds beschikbare cijfers uit andere bronnen. Met daarbij een (2) impactanalyse om een schatting te maken
van de budgettaire gevolgen. We zullen hiervoor een kleine steekproef doen met eenmalig administratieve laten
voor het veld.
De NZa streeft ernaar om de personele kosten en de analyse eind februari aan VWS toe te doen komen. De
conclusies uit de analyse worden meegenomen in het integrale kostprijsonderzoek waar eind 2017 de resultaten
van kunnen worden verwacht.
Ten aanzien van de impactanalyse hebben wij nog de volgende opmerkingen:
•

Het betreft een partiële analyse naar de financiële gevolgen de personeelsleidraad. Dit kan afwijken van
het integrale beeld uit het kostenonderzoek, de invloed van andere kostenposten nemen we immers niet
mee.

•

De scherpte van deze analyse is afhankelijk van de keuzes in de personeelsleidraad. Hoe concreter de
personeelsleidraad, hoe scherper de analyse.

•

De kwaliteit van de uitkomst is mede afhankelijk van medewerking van het veld en/of in kunnen zetten
van een extern bureau.

«

Daardoor kent de uitkomst altijd een mate van onzekerheid. NZA hecht er belang aan, dat VWS dit ook
uitdraagt.

Kern van de impactanalyse is een vergelijking tussen de huidige personele inzet en de leidraad. Ter illustratie
waarom er altijd onzekerheid zal zijn:
•

De huidige personele inzet is lastig te bepalen. De informatie uit DigiMV (jaarverslagen) is niet specifiek
genoeg, want maakt geen onderscheid tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Wij zien de volgende
mogelijkheden, al dan niet gecombineerd:
O Gezien de korte tijdsperiode overwegen we om een extern bureau te vragen een quick scan te
doen door middel van een uitvraag bij aanbieders; ,
O Een alternatief is via ActiZ / Head vereniging een inventarisatie opvragen. Zij hebben uiteraard
wel belang bij een groot verschil tussen de huidige en beoogde personele kosten. Dit kunnen we
wel toetsen op plausibiliteit met DigiMV;
O Een ander alternatief is aanbieders uit het Dageraad rapport benaderen, met als nadeel dat dit
koplopers zijn en daarmee niet representatief voor het onderzoek.

O

De leidraad kent kwantitatieve aanknopingspunten, maar die kunnen op meerdere manieren worden
uitgelegd, waardoor aannames moeten worden gemaakt, zoals:
O Er is op elke bewonersgroep in elke dienst ten minste één medewerker die met zijn kennis en
vaardigheden aansluit bij de zorgvraag en zorgbehoeften van de bewoners (aanname NZa: altijd
een niveau 3, soms een niveau 4, dit *soms' moet geschat worden);
O Er is in elke bewonersgroep altijd iemand in de huiskamer/gemeenschappelijke ruimte aanwezig
om bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden (aanname NZa: altijd tenminste 2
mensen op een groep, grootte groep varieert en moeten we dus schatten);

Wij hopen dat hiermee helder is wat we kunnen en willen doen. Neem gerust contact op voor vragen.
Met vriendelijke groet,

Nederlandse
Zorgautpriteit

I Directie Regulering
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 030 29 68 938 (secretariaat) | E:
:a.nl | W: www.nza.nl

1,
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdag 6 december 2016 15:00
FW: Doorst: impactanalyse verpleeghuiszorg
4.0+V&V+1.0.pdf

Ter info.
Hoi

Die 8% kan je vinden via bijgaande zoeksleutel voor Google. Zie ook de pdf in de bijlage, tabel 1.
https://www.google.nl/?gws_rd=ssl#q=aandeel+verpleegkundigen+in+verpleeghuizen
Mbt 3.2 en 3.3 hebben we niet echt een onderbouwing. Daar zijn we wel naar op zoek. De aanname hebben we
gedaan obv sigarendoos: in een aantal verpleeghuizen lukt het nu (mogelijk) wel om (een deel van de dag)
voldoende medewerkers op de groepen te hebben. Vervolgens hebben we ook aanname gedaan voor het aantal
uren. Belangrijkste knelpunten zitten op de drukke uurtjes van de dag: de periode van opstaan, aankleden, wassen
en ontbijt. Wellicht ook een periode rond het middaguur en dan weer een periode aan eind van de middag/begin
van de avond. Ik verwacht dat de bewoners bijvoorbeeld slapen tussen 22.00 en 7.00 uur. Dan houd je nog 15 uur
over. Van die 15 uur heb ik er dus 10 geprikt voor een extra medewerker. Kan misschien ook iets meer of minder.
Maar dat geldt ook voor deknop met het percentage van 50.

Groet,

Oorspronkeliik bericht—
Van:
©nza.nl]
Verzonden: dinsdag.b.Jlece.mber 20a612:15/
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Doorst: impactanalyse verpleeghuiszorg
Beste
Dank voor het delen, petje af voor de analyse hoor.
Twee vragen:
-Wat is de bron van

voor de 8% landelijk aandeel niveau 4 verpleegkundige?

-Hebben jullie (iets van) een onderbouwing voor de "medewerker in de huiskamer" aanname van 50% groepen op
dit moment ok, en zo niet, dan 10 uur per dag per groep nodig?
(3.2 en 3.3)
Bvd

-Oorspronkelijk bericht-

Van:
,
@minvws.nl]
Verzonden: maandag 5 aeuember 2016 8:44
Aan:'
Onderwerp: RE: Doorst: impactanalyse verpleeghuiszorg
Hallo
Na ons gezamenlijk overleg met!
en.
realiseerde ik me jdat ik bij een aantal bouwstenen rekening had
moeten houden met een correctie voor productieve uren. Immers, om fulltime 1 fte fysiek op de werkvloer te
hebben zal ca 1,25 a 1,4 fte in dienst moeten zijn (bij 80% resp 70% productieve uren).
Dus zoals eerder gezegd : aan mijn concept bouwstenen kan en moet nog volop worden gesleuteld. Beter gezegd :
het is ter achtergrond en mogelijk hebben jullie er iets aan bij impactanalyse (mogelijk ook niet © ) .

Met vriendelijke groet,

Original Message—
From:
Snza.nl]
Sent: Thursday, December 01, 2Q16_09:02 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
,
Subject:

Doorst: impactanalyse verpleeghuiszorg

Dag allebei.
Zie onderen (vooral) bijlage!
Groet,.

Van:^
.
.@minvws.nl>
Datum: 1 december 201615:10:46 CET ^
Aan:,'
;@nza.nl>,
Onderwerp: KL: impactanalyse verpleeghuiszorg

a)minvws.nl>

Hoi,

Hierbij doorrekening Leidraad als voorbeeldje en een link naar filmpje van
Actiz.https://www.youtube.com/watch?v=yyjRD9plpaY&feature=youtu.be

@

stuur jij het door naar

en

? Ik heb hun emailadressen niet.

Groet,

Van:
g)nza.nl]
Verzond enr woensdag 30-november2ölü"12:ir7
Aan:""
~
^
~
'
Onderwerp: FW: impactanalyse verpleeghuiszorg

Groet,

Tel.

@nza.nl

Directie Regulering
/
Hoogbouw 3e verdieping

Van:
; Verzonden: woensdag 30 november 2016 12:CI9
Aan:
Sminvws.nl
CC: '
(Sminvws.nl';'
Onderwerp: RE: impactanalyse verpleeghuiszorg

Hoi

Morgen spreken we elkaar over de impactanalyse. Onze data-analisten hebben nog eens goed gekeken naar wat er
nu wel en niet mogelijk is, en wat we al kunnen zien.

Het gaat steeds om de vergelijking tussen de huidige (1ST) en de gewenste (SOLL) bezetting. Daarbij is het lastige dat
de huidige bezetting vaak lastig te achterhalen is, doordat cijfers niet specifiek voor de verpleeghuiszorg zijn, en de
gewenste bezetting (norm) niet bekend is. Dit zorgt ervoor dat 1ST en SOLL bijna niet met elkaar in verband zijn te
brengen, bijv. de cijfers uit Dageraad lijken een hogere bezetting te hebben dan de 'Hugo Borst norm'. Het gaat dus
altijd om scenario's.

We komen op twee methoden uit om die scenario's te bepalen:
1.

Desk research

2.

Field research

Die hebben we hieronder uitgewerkt. Dit nemen we donderdag graag met jullie door.
Groet,.

1.

I

Desk research

De focus ligt op het onderzoek naar de bezettingsnorm (SOLL) en de mogelijke kosten bij verhoging van de norm. De
bezettingsnorm wordt gezien als een belangrijke parameter voor verbetering van de klantbeleving en wordt
genoemd in het manifest van Hugo Borst ('2 op 8'). Recentelijk hebben V&VNlen een zorginstelllng2 zich kritisch
uitgelaten over de haalbaarheid en betaalbaarheid van de bezettingsnorm. Vooralsnog is er weinig consensus over
de bezettingsnorm en is de vergelijking met een kwantitatieve norm daarom lastig:
ln de Leidraad worden alleen kwalitatieve normen genoemd (1 medewerker op een bewonersgroep)
ln het Dageraad rapport worden inzichten gedeeld in de uitgangspunten van de zorg en personele inrichting
van de best practices.

Vandaar dat we in deze variant de NZa bekende cijfers in verband brengen en eventueel aanvullen met beschikbare
informatie. We onderzoeken wat het landelijke gemiddelde is en wat de financiële impact is van verhoging van de
bezettingsnorm. Indien mogelijk met onderscheid in PG en SOM, aangezien de bezetting significant kan variëren. Dit
is tevens het probleem met de 1ST, de beschikbare data is vaak niet opgesplitst en we moeten hier dus aannames
doen.

Het gaat om een grove benadering, er wordt niet of onvoldoende rekening gehouden met:
Functiemix; er wordt gemiddeld uurtarief berekend
Productiviteit; er wordt geen of onvoldoende rekening gehouden met de tijdsbesteding van zorgpersoneel (vb.
zelforganisatie)
ZZP mix; geen duidelijke verdeling verpleeg- of verzorgingshuis, hiervoor moet er waarschijnlijk een schatting
worden gemaakt
Verschillenverklaring: geen rekening gehouden met 24-uursdiensten, overhead, spreiding van piekbelasting,
etc.

Referenties

1)
https://www,zorgvisie.nl/Kwaliteit/Verdieping/2016/ll/Verpleeghuisnorm-van-Hugo-Borst-niet-realistisch/
<https://www.zorgvisie.n1/Kwaliteit/Verdiepinrpleeghuisnorm-van-Hugo-Borst-niet-realistisch/#_blank>
2)

https://www.skipr.nl/actueel/id28638-alsmaar-meer-toezicht-ondermijnt-vertrouwen-in-vvt.html

2. Field research

ln deze variant proberen we een betere inschatting te maken van de kosten, vooruitlopend op het Wlz
kostenonderzoek en daarbij een of meerdere indicatoren in het onderzoek te betrekken die in de Leidraad worden
genoemd, zoals:
Functiemix
Productiviteit
Flexibele schil (verhouding vaste en flexibele medewerkers)
Medewerkermix (verhouding juniore en seniore medewerkers)
Zorgmix (verhouding formele en informele zorg)

Het doel is op basis van deze parameters een betere inschatting te geven van de bezettingsnorm met bijbehorende
personele kosten. Aangezien deze indicatoren ook (deels) worden beschreven in het Dageraad advies zouden we
hiervan gebruik kunnen maken door bijvoorbeeld de begroting (parameters) 2016/2017 van de 11 aanbieders die
meededen op te vragen en mogelijk ook in gesprek te gaan met deze aanbieders om verschillen te kunnen
verklaren. Op die manier krijgen we een SOLL om mee te rekenen.
Voor de 1ST kan min of meer hetzelfde. Als we begrotingen Dageraad en anderen naast elkaar leggen, kunnen we
mogelijk ook een inschatting maken.

In deze variant zien we een duidelijke rol voor een onderzoeksbureau (via VWS) om de 1ST en SOLL te achterhalen.

Van:
_ _
,
Verzonden: woensclag 23 november 2016 15:07 '
Aan:
Sminvws.nl;
CC:
Onderwerp: impactanalyse verpleeghuiszorg

_

(S)minvws.nl)

Beste

,!

en

De NZa is bereid om een (1) inschatting te geven van de personele kosten van een verpleeghuis aan de hand van een
kostprijsmodel, gebaseerd op de beschikbare informatie uit het "personeelsleidraad", het Dageraad rapport, en
reeds bikbare cijfers uit andere bronnen. Met daarbij een (2) impactanalyse om een schatting te maken van de
budgettaire gevolgen. We zullen hiervoor een kleine steekproef doen met eenmalig administratieve laten voor het
veld.
De NZa streeft ernaar om de personele kosten en de analyse eind februari aan VWS toe te doen komen. De
conclusies uit de analyse worden meegenomen in het integrale kostprijsonderzoek waar eind 2017 de resultaten
van kunnen worden verwacht.

Ten aanzien van de impactanalyse hebben wij nog de volgende opmerkingen:

Het betreft eenpartiële analyse naar de financiële gevolgen de personeelsleidraad. Dit kan afwijken van het
integrale beeld uit het kostenonderzoek, de invloed van andere kostenposten nemen we immers niet mee.

Descherpte van deze analyse is afhankelijk van de keuzes in de personeelsleidraad. Hoe concreter de
personeelsleidraad, hoe scherper de analyse.

Dekwaliteit van de uitkomst is mede afhankelijk van medewerking van het veld en/of in kunnen zetten van een
extern bureau.

Daardoor kent de uitkomst altijd een mate vanonzekerheid. NZA hecht er belang aan, dat VWS dit ook
uitdraagt.

Kern van de impactanalyse is een vergelijking tussen de huidige personele inzet en de leidraad. Ter illustratie
waarom er altijd onzekerheid zal zijn:

Dehuidige personele inzet is lastig te bepalen. De informatie uit DigiMV (jaarverslagen) is niet specifiek
genoeg, want maakt geen onderscheid tussen verpleeghuizen en verzorgingshuizen. Wij zien de volgende
mogelijkheden, al dan niet gecombineerd:
O Gezien de korte tijdsperiode overwegen we om een extern bureau te vragen een quick scan te doen door middel
van een uitvraag bij aanbieders;
O Een alternatief is via ActiZ / Head vereniging een inventarisatie opvragen. Zij hebben uiteraard wel belang bij een
groot verschil tussen de huidige en beoogde personele kosten. Dit kunnen we wel toetsen op plausibiliteit met
DigiMV;

O Een andenatief is aanbieders uit het Dageraad rapport benaderen, met als nadeel dat dit koplopers zijn en
daarmee niet representatief voor het onderzoek.

De leidraad kent kwantitatieve aanknopingspunten, maar die kunnen op meerdere manieren worden
uitgelegd, waardooraannames moeten worden gemaakt, zoals:
O Er is op elke bewonersgroep in elke dienst ten minste één medewerker die met zijn kennis en vaardigheden
aansluit bij de zorgvraag en zorgbehoeften van de bewoners (aanname NZa: altijd een niveau 3, soms een niveau 4,
dit 'soms' moet geschat worden);
O Er is in elke bewonersgroep altijd iemand in de huiskamer/gemeenschappelijke ruimte aanwezig om bewoners
de benodigde aandacht en nabijheid te bieden (aanname NZa: altijd tenminste 2 mensen op een groep, grootte
groep varieert en moeten we dus schatten);

Wij hopen dat hiermee helder is wat we kunnen en willen doen. Neem gerust contact op voor vragen.

Met vriendelijke groet.

Directie Regulering

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 030 29 68 938 (secretariaat) | E:
(S)nza.nl> | W: www.nza.nl <http://www.nza.nl/>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht k, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt
geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Onderzoeksprogramma Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn
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1 Doel van de Toekomstverkenning
Met het model van de Toekomstverkenning is het mogelijk ontwikkelingen die zich de komende jaren op
de arbeidsmarkt van Zorg en WJK kunnen voordoen te verkennen. We berekenen vraag- en
aanbodverhoudingen voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel voor de periode 20152019.
Met het model kunnen aannames doorgerekend worden op hun effecten. Juist nu de sector Zorg en
WJK sterk in beweging is en er nog veel onduidelijk is, is het van belang om vraag- en
aanbodverhoudingen van het personeel bij verschillende veronderstellingen in kaart te brengen.
De personeelscategoneën die gebruikt worden (de kwalificaties) sluiten aan op de opleidingen die in het
mbo en hbo actueel zijn. De uitkomsten geven eën beeld van bij welke kwalificaties zich mogelijk
knelpunten op de arbeidsmarkt gaan voordoen. Organisaties kunnen hun beleid daarop aanpassen. Ook
levert dit een beeld op van de baanperspectieven bij vervolgopleidingen voor scholieren en degenen die
zich willen omscholen.
Het gehanteerde rekenmodel bevat twee componenten. Het eerste betreft het ramen van de omvang
van de toekomstige werkgelegenheid. Deze wordt vervolgens naast gegevens over in- en uitstroom van
personeel gebruikt om te komen tot vraag-aanbodverhoudingen voor de onderscheiden kwalificaties.
Hieronder is dit schematisch weergegeven.
AAKVU werlasataen en
FTFs naar kmiiificatie en
tframhe in 20M
VBiramdlering FTEï
VBmndmnr^ satmens^S nsaar Ikwal HTcartte
Verandtenr^deefti^lfactor
A4Afl!U werkxamen en
HE'S naar kwalififsatie
en branche in 2019

MurtatTe werl^et^igenhiad

2OI3-2OI1I
Venrar^tir^iraraNPBEe

Aanbmi van personee)
Instroom uitartdefebedrijfetah;, Imvtmtat
Instroom uit opteïfrigen
Schol i ng vart la^r
kwaltficattenïveau

WBFtrek
X.

ïSchoI Er^ naair boger
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2 Basisjaar 2014 voor de toekomstverkenning
De branche Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (WT) bestaat momenteel nog uit zorgaanbod in
verpleeg- en, verzorgingshuizen en zorg thuis. Voor elk van deze werkvelden gelden verschillende
ontwikkelingen. Om deze reden zijn er afzonderlijke brancherapporten voor de Verpleging en Verzorging
en de Thuiszorg.
In 2014 werkten bijna 248.000 werknemers in de Verpleging & Verzorging, waarvan 67% WS''personeel.
In onderstaande tabel is te zien hoe de personele verdeling in de Verpleging en Verzorging anno 2014
was. De grootste groepen bij het VVS-personeel zijn verzorgenden (41 %) en verpleegkundigen (11 %
voor niveau 4 en 6 samen).
Tabel 1. Aantal werknemers in de branche per 2014.
Aantal •
Verpleegkundige (niveau 6^)
Verpleegkundige (niveau 4)
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
Zorghulp (niveau 1)
Sociaal pedagogische hulpverlening (niveau 6)
Pedagogiek (niveau 6)
Maatschappelijk werk en dienstverlening (niveau 6)
Culturele en maatschappelijke vorming (niveau 6)
Pedagogisch werker (niveau 4)
Sociaal cultureel werk (niveau 4)
Sociaal dienstverlener (niveau 4)
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 4)
Medewerker maatschappelijke zorg (niveau 3)
Pedagogisch werker (niveau 3)
Overige medewerkers
Totaal

6218
19444
101996
17664
3429
3896
0
1063
187
0
0
564
8772
2690
0
82009
247933

3%
8%
41%
7%
1%
2%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
4%
1%
0%
33%
100%

ln de volgende paragrafen gaan we achtereenvolgens in op:
Venwachte ontwikkelingen 2014-2019 en consequenties voor de samenstelling van het
personeel;
Mutatie in de werkgelegenheid 2014-2019;
Uitkomsten van de toekomstverkenning. Hoe zien personeelsvraag en -aanbod eruit in de
komende jaren?

^ W S staat voor verplegend, verzorgend en sociaal agogisch personeel.
^ Voor de kwalificatieniveaus sluiten we aan bij de NLQF indeling. NLQF is een overzicht van alle mogelijke kwalificaties die
in Nederland te behalen zijn. Het is gekoppeld aan het Europese EQF, zodat alle opleidingen in Europa met elkaar
vergelijkbaar zijn. Opleidingen op hbo-niveau zijn NLQF-niveau 6. Dit betekent niet dat er een nieuw niveau bij komt. NLQF is
simpelweg een nieuw ordeningssysteem dat aansluit bij de EQF, in tegenstelling tot het oude ordeningssysteem vanuit
'Gekwalificeerd voor de toekomst (1996)', waarin hbo'ers niveau 5 waren. Voor de overige kwalificatieniveaus komt de NLQFindeling overeen met de indeling in 'oude' niveaus. In dit rapport gebruiken we de NLQF-indeling.
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3 Mutatie in personele samenstelling 2014-2019
In het verleden werd verondersteld dat de samenstelling van personeel niet verandert in de tijd. Gezien
de transities en transformaties die gaande zijn in de sector, is dat voor de komende jaren geen houdbare
veronderstelling. Voor deze toekomstverkenning is daarom gebruik gemaakt van het oordeel van
experts. In expertbijeenkomsten is aan vertegenwoordigers uit de branche Verpleging en Verzorging
gevraagd welke ontwikkelingen zij voorzien, welke processen hierbij een rol spelen en wat dit betekent
voor de personeelssamenstelling over vijfjaar. Dit in het licht van de ontwikkelingen in zorgvraag en
beschikbare middelen.
De belangrijkste ontwikkelingen die daaruit naar voren zijn gekomen zijn:
-

-

Verzorgingshuizen gaan verdwijnen. Een deel hiervan wordt geschikt gemaakt voor cliënten met
zwaardere ZZP's, zodat deze verzorgingshuizen kunnen gaan fungeren als verpleeghuis, in een
groter deel van de verzorgingshuizen vindt scheiding van wonen en zorg plaats. Woningcorporaties
nemen het 'Wonen' voor hun rekening, de geleverde zorg wordt 'Thuiszorg'. Ook zien we een groei
van de kleinschalige woonzorgcentra, die grotendeels werken met zelforganiserende teams.
De ouderenzorg in verpleeghuizen valt straks grotendeels onder de Wet Langdurige Zorg
(WLZ). Kleine onderdelen onder de WMO.
Er lijkt een tendens gaande dat VVT-organisaties zich vooral gaan richten op het aanbieden van
hoog complexe zorg.
Parallel hieraan voorziet men de opkomst van meer specialistische rollen, bijvoorbeeld het
inrichten van expertisecentra samen met Hogescholen.
Zorginstellingen verbreden hun dienstverlening, gericht op diensten die particulier worden
gefinancierd. Zo bieden verschillende organisaties al gemaksdiensten aan. De vraag is of dit tot
de sector Zorg en WJK behoort. Het gaat om persoonlijke dienstverlening. Overigens leidt dit
wel tot een groei van de werkgelegenheid.

Op basis van de input uit de expertbijeenkomst komen we tot de volgende inschatting van de mutatie in
personele samenstelling tussen 2014 en 2019.
Tabel 2. Ontwikkeling in de samenstelling van het personeelsbestand In de Verpleging en Verzorging
naar richting en niveau in % (PTE's)

2014
mmÈÊÊsoÉÊÊmmmmmmmmmmm.
WS-personeel
Overig personeel
Totaal
Samenstelling WS-personeel
Verpleegkundige (niveau 6)
Verpleegkundige (niveau 4)
Verzorgende (niveau 3)
Helpende (niveau 2)
Zorghulp (niveau 1)
Sociaal agogisch (niveau 6)
Maatschappelijk werk (niveau 6)
Sociaal agogisch (niveau 4)
Sociaal agogisch (niveau 3)

69,4
30,6

,

2019
72,9
27,1

100

100

3
8,1
43
6,6
1,2
1,8
0,5
4,2
1

4,0
10
46
4,4
1
2,1
0,4
3,9
1,1
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De belangrijkste verschuivingen die daarbij plaats vinden zijn:
-

Het aandeel van het W S personeel neemt toe. De nadruk blijft op het pnmaire proces liggen.
Het aandeel overig personeel neemt af 27,1 %.
Ook het aandeel verpleegkundigen neemt toe: niveau 6 gaat van 3,4 naar 4%, niveau 4 van 8,1
naar 10%. Hierbij is rekening gehouden met de geringe haalbaarheid van hogere percentages
hbo-verpleegkundigen in de betreffende tijdspanne, vooral in verband met het geringe aantal
verpleegkundigen (niveau 4) dat volgens de experts de competenties heeft voor opscholing naar
niveau 6. Dit betekent dat het gewenste aandeel hbo-verpleegkundigen niet bereikt is in 2019, de
groei van deze beroepsgroep blijft ook daarna een streven.
Het aandeel van verzorgenden stijgt: van 43 naar 46%.
Helpenden zien hun aandeel slinken van 6,6 naar 4,4%.
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4 Mutatie in werkgelegenheid 2014-2019
Ten behoeve van deze toekomstverkenning is het kwantitatief invullen van de ontwikkeling van de
werkgelegenheid gedaan aan de hand van twee scenario's {Veel vraag en Minder vraag naar
personeel). De gedachte is om zo in de huidige onzekere omstandigheden te komen tot een
bandbreedte waarbinnen de werkelijkheid zich straks hoogstwaarschijnlijk zal voltrekken. Voor de
branche Verpleging en Verzorging geldt de volgende invulling van de scenario's.
Tabel 3. De verwachte mutatie in omvang werkgelegenheid In de branche Verpleging en Verzorging volgens
twee scenario's in %
Veel vraag scenario
•Vlindervraag scenario

2015
-3,2
-4,2

2016
-2,3
-3,3

2017
-2,4
-3,4

2018
1,3
0,3

2019
1,3
0,3

Veel vraag scenario
Voor Verpleging en Verzorging wordt uitgegaan van de macrokaders vanuit VWS (zie ook de AER).
Deze percentages zijn weergegeven in de tabel in de vorm van het Veel vraag scenario.
Minder vraag scenario
Bij het Minder vraag scenano is een procent in mindering gebracht op het Veel vraag scenario. Dit is het
standaard Minder vraag scenario dat we hanteren als geen andere bronnen beschikbaar zijn.
Een alternatief scenario is hier wat lastiger te geven; er is geen sprake van decentralisatie of een rol als
die van verzekeraars, behalve wanneer verbindingskantoren deze rol nadrukkelijker op zouden gaan
eisen. Wel is het denkbaar dat niet alle beschikbare middelen omgezet worden in vraag naar personeel,
bijvoorbeeld als gevolg van het sluiten en ombouwen van verzorgingshuizen.
Figuur 1: Ontwikkeling werkgelegenheid in de branche Verpleging en Verzorging in fte's (tot 2014 gebaseerd
op de werkelijkheid, daarna prognose)

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
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5 Uitkomsten
5.1 Vraag en aanbod aan personeel: berekeningswijze
De berekeningen van vraag en aanbod vinden per beroepsgroep plaats. Eerst wordt gekeken naar de
mutatie in werkgelegenheid als gevolg van veranderingen in het totale arbeidsvolume per branche en de
samenstelling binnen de branche. Voor alle branches samen levert dit een verandering van de
werkgelegenheid op. Vervolgens wordt per beroepsgroep de uitstroom uit de sector Zorg en WJK en de
instroom in de sector berekend. De instroom in de sector bestaat uit instroom uit onderwijs en van
elders.
Dit resulteert in een vraag aanbodverhouding per beroepsgroep.
5.2 Saldo vraag- aanbod aan personeel over de jaren 2014-2019
Hoe ziet het aanbodoverschot er de komende jaren in de twee scenario's uit? Dit is te zien in
onderstaande figuren, eerst voor het totale aantal werknemers op niveau 3-6, daarna uitgesplitst voor de
belangrijkste kwalificatieniveaus en richtingen.
Figuur 2. Het jaadijkse aanbodoverschot en -tekort op niveau 3-6
5000
•Veel vraag

40)0

-Minder vraag

3000
2000
1000
O
2014

2015

2016

2017

2QJ8

2019

•1000
•2000

We gaan nu in op het arbeidsaanbodoverschot en -tekort voor de afzonderiijke groepen. We kiezen
hierbij een breder perspectief dan de branche Verpleging en Verzorging, omdat ontwikkelingen in andere
branches ook relevant kunnen zijn.
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Verzorgenden niveau 3 in %
Van het geraamde aanbod voor de sector is 38%
afkomstig van de schoolbanken. 62% werkt nu in
een andere bedrijfstak of heeft geen betaald werk.
Bij verzorgenden is er in de periode tot 2017 sprake
-a Minder vraag
van een (licht) aanbodoverschot. In het Veel vraag
scenario slaat dit in 2017 om in een aanbodtekort; in
het Minder vraag scenario in 2018.
In de figuur gaan we er vanuit dat men zich .
gemiddeld een jaar aanbiedt. Wanneer we er vanuit
gaan dat men zich gedurende de gehele periode
aanbiedt dan gaat het om een arbeidsoverschot van
2014 2015 2016 2017 2018 2019
3.400 tot 7.100 personen.
Mogelijk is er wel sprake van een "verborgen" scholingsbehoefte: medewerkers uit verzorgingshuizen die
verdwijnen, zullen een plek moeten vinden in verpleeghuizen waar medische zorg een prominentere rol
speelt.
Door de omvang van de groep gaat het in absolute zin om grote aantallen. Gezien de aanbodtekorten
die zich vanaf 2018 voordoen is het van groot belang de uitstroom van boventallig personeel in
voorgaande jaren zo veel mogelijk te beperken.
12
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-10

Verpleegkundigen niveau 4 in %
Van het geraamde aanbod voor de sector is 43% afkomstig
van de schoolbanken. 57% werkt nu in een andere
iVeei vraag
bedrijfstak of heeft geen betaald werk. Aan
verpleegkundigen niveau 4 doen zich in het Minder vraag
B Minder vraag
scenano steeds een licht aanbodoverschot voor.
Bij het Veel vraag scenario verdwijnt het
arbeidsaanbodoverschot in 2016. Daarna manifesteert zich
in dit scenario een aanbodtekort.
In vergelijking met andere kwalificaties gaat het om
bescheiden percentages aanbodtekorten en overschotten, m.a.w. vraag en aanbod zijn niet ver van een
evenwichtssituatie.
Door het tekort aan verpleegkundigen niveau 6 wordt de
2014 2015 2016 2017 2018 2019
situatie bij verpleegkundigen niveau 4 toch eerder precair
Dat betekent dat werkgevers in plaats van voor niveau 6 voor niveau 4 verpleegkundigen zullen gaan
kiezen. Meer dan bij de verpleegkundigen niveau 6 heeft dit gevolgen voor alle zorgbranches.
In de figuur gaan we er vanuit dat men zich gemiddeld een jaar aanbiedt; hetzelfde geldt voor de
openstelling van een vacature. Wanneer we er vanuit gaan dat men zich gedurende de gehele periode
aanbiedt of een vacature open laat staan dan gaat het om een arbeidsoverschot van 3700 personen tot
een tekort van 5.500. Dit is afhankelijk van het scenario.
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Verpleegkundigen niveau 6 in %
Het geraamde aanbod komt voor 46% van
schoolverlaters; 54% werkt nu in een andere bedrijfstak
of heeft geen betaald werk. Aan verpleegkundigen niveau
M veel vr aag"
6 zal zich de komende jaren bij de gehanteerde
B Minder vraag
vooronderstellingen een oplopend aanbodtekort gaan
voordoen^. In het Veel vraag scenario zal het tekort
sneller oplopen dan in het Minder vraag scenano.
In de figuur gaan we er vanuit dat een vacature
gemiddeld na een jaar komt te vervallen. Gaan we uit van
het aanbieden gedurende de gehele periode dan gaat het
om 4.600 tot 8.400 te vervullen vacatures.
Vooral ziekenhuizen, thuiszorg en ggz zullen hier mee
2014 2015 2016 2017 2018 2019
geconfronteerd worden. Bij de thuiszorg speelt dar
wijkverpleegkundigen een veel prominentere rol gaan spelen. Naar de effecten hiervan vindt afzonderiijk
onderzoek naar plaats.
Als gevolg van het te verwachten aanbodtekort zal het voor UMC's en ziekenhuizen moeilijk worden om
in-service opgeleiden die vertrekken te vervangen door verpleegkundigen niveau 6. Voor de thuiszorg
zal het waarschijnlijk moeilijk worden om voldoende wijkverpleegkundigen aan te trekken en voor de ggz
zal het lastig worden om met meer verpleegkundigen te werken hoewel dat wenselijk is gezien de
zorgveriening die men wil bieden.
12
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Het aanbodoverschot in 2014 zal veel beperkter zijn dan hier gepresenteerd. Bij de vooronderstelling voor
werkloosheid kunnen we alleen rekening houden met de krimp in het totale personeelsbestand en niet met het feit dat
het aandeel HBOV-ers hierbinnen toeneemt.
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Samen werken aan kwaliteit van leven voor bewoners in verpleeghuizen
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Deze Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling is geschreven vanuit de
bedoeling, vanuit de vraag van een verpleeghuisbewoner. Vanuit de wens het leven zo
veel als mogelijl< door te leven zoals hij of zij dat gewend was. De vraag om adequate
zorg en behandeling van de meestal complexe ziektebeelden. De vraag naar veiligheid
en geborgenheid.
De leidraad heeft tot doel kwaliteit van leven en van zorg te bevorderen door
een actieve dialoog tussen zorgvrager en diens naasten en zorgverlener.
Het resultaat van het gebruik van de leidraad is een op de zorgvraag afgestemde
personeels-isamenstelling met ruimte voor professionele normen en waarden,
opdat een veilige en prettige woonomgeving ontstaat.
De leidraad geeft ruimte om te leren. De zorg in verpleeghuizen is complex en niet
met een paar stevige uitspraken of 'kortetermijnaanpakken' op orde. De levens- en
zorgvragen van bewoners zijn intens en veranderen voortdurend. Dat vraagt om
professionals, teams en organisaties die zich voortdurend ontwikkelen. Dat betekent
dat de goede vragen moeten worden gesteld en er ruimte is om te zoeken naar de
goede antwoorden.
De leidraad is primair bedoeld voor de teams rondom de bewoner, vanuit de vraag
van de bewoner De leidraad maakt het mogelijk om met elkaar het goede gesprek te
voeren over wat er nodig is en wat er geboden wordt om de bewoner met zijn ziekte
het leven te laten leven dat de bewoner wenst.
De leidraad sorteert alleen effect als er invulling wordt gegeven aan de aanvullende
kennis, kunde en inzet van professionals op basis van de wens en behoefte van
de bewoners. De vraag aan medewerkers, het team, maar ook de naasten en
vrijwilligers is wat gezamenlijk kan worden ondernomen om aan de aanvullende
vragen tegemoet te komen. Moeten zij kennis of vaardigheden vergaren, of
maatwerk gedrag bieden, of maatwerkoplossingen organiseren? Niet alles kan
binnen het team worden opgelost. De organisatie zal moeten bewaken of en hoe
de hiaten in zorg en behandeling worden ingevuld en zal waar nodig aanvullende
kennis, vaardigheden of inzet moeten organiseren.
De leidraad laat teams en organisaties vrij in hoe zij de zorg organiseren. De leidraad
wil en zal ook niet treden in de visie van hét bestuurvan een instelling. Tegelijk zullen
toezichthoudende organen intern en extern Van die organisaties verlangen dat ze
laten zien hoe ze het leerproces door het gebruik van de leidraad borgen, en welke
resultaten dat oplevert.
De leidraad levert met deze aanpak een bijdrage aan het operationaliseren en
borgen van de ingezette ontwikkelingen in de verpleeghuiszorg. De leidraad maakt
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onderdeel uit van die ontwikkeling en zal zelf ook in de komende jaren doorontwikkeld
worden. Immers, we weten behoorlijk goed te benoemen wat we niet meer willen
(afvinklijstjes, te weinig personeel om goede zorg te leveren, niet goed opgeleid
personeel, te veel institutioneel denken) maar we zullen met elkaar moeten blijven
ontdekken hoe we het dan wel met elkaar vorm gaan geven. Dat kan alleen in een
dialoog, door trial en error, door samen te leren van fouten en successen te delen. Het
is een proces van meerdere jaren waar de leidraad zelf deel van uit maakt.
Dus als u bij het lezen van de leidraad vragen heeft, of opmerkingen, of kritiek, of
verbetervoorstellen, deel ze met ons. Alleen dan kunnen wij samen de komende jaren
de leidraad als onderdeel van de positieve ontwikkeling van de verpleeghuiszorg
mee-ontwikkelen.
Eind september 2016 is de leidraad personeelssamenstelling aangeboden aan het
Het document 'over de leidraad' is als apart
document beschikbaar naast de leidraad.

Zorginstituut. In het document 'Over de leidraad' staat beschreven wat de aanleiding,
het doel en de opzet van de leidraad is. Het document geeft een aantal achtergronden
die helpen om de leidraad goed te begrijpen en te gebruikend

^ Vertegenwoordigers van Actiz, Alzheimer
Nederland, BTN, Patiëntenfederatie

De leidraad personeelssamenstelling is tot stand gekomen in overleg en samenwerking

Nederland. V&VN, Verenso

met verschillende partijen:
•

van de betrokkenen.

de werkgroep, bestaande uit cliëntorganisaties, beroepsorganisaties,
brancheverenigingen, het zorginstituut en het ministerie van VWS^.

Zie 'over de leidraad' voor een overzicht
•

de expertgroep van het zorginstituut, bestaande uit een breed palet van
deskundigen uit de onderzoeks- en onderwijssector en mensen die werkzaam

' Focusgroepen met: verpleegkundigen

zijn in de verpleeghuissector^.

&verzorgenden, specialisten
ouderengeneeskunde en hr-medewerkers.

Onze dank gaat uit naar allen die hun ervaringen en kennis hebben ingebracht via
focusgroepen* en de organisaties die de leidraad hebben getoetst.
V&VN heeft de verantwoordelijkheid de leidraad verder te ontwikkelen op
zich genomen.
Namens het kernteam ontwikkeling leidraad,
namens de werkgroep leidraad van Waardigheid en Trots
namens de indienende organisaties
vraag ik u om ons te helpen dat zo goed mogelijk te doen.

Reacties: infoOV&VN.nl, onder vermelding van Leidraad personeelssamenstelling
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inleiding

Leidraad voor professionals
Voor je ligt de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling^. Hij helpt jullie als
Deze leidraad is bedoeld voor professionals

professionals om de z o r g ' voor bewoners te verbeteren. Met de leidraad in de hand

in verpleeghuizen en richt zich niet op de

kun je gemakkelijker in gesprek. Samen bespreek je wat er goed gaat in de zorg en

geriatrische revalidatiezorg.

ondersteuning die jullie je bewoners bieden. Daarnaast bespreek je wat nog beter
of anders kan. Wanneer je als team weet waar het goed gaat en waar nog niet, kun

^ Wanneer gesproken wordt over 'zorg',
gaat het over de dagelijkse zorg en de

je stappen zetten om de zorg voor jullie bewoners verder te verbeteren. Ook kun je
hierover in gesprek met je manager of bestuurder.

medische zorg, maar ook over kwaliteit
van leven.

Oeze leidraad helpt om in je team te bespreken
•

Korsakov. hartziekten

•
•

' Bewoners zijn meer dan hun vragen en

wat goede en verantwoorde zorg en kwaliteit van leven voor deze bewoners is
of de kennis en deskundigheid die jullie als team in huis hebben, aansluit bij de •
bewoners

' Jan Gooien. Ouderen in zorghuizen, broze
mensen én leefplezier, 2015

of jullie de bewoners goed kennen en weten welke zorgen, vragen en wensen
zij hebben

' Denk bijvoorbeeld aan dementie, CVA,

•

of jullie voldoende een beroep kunnen doen op andere disciplines

•

of jullie als team voldoende tijd en aandacht voor de bewoners hebben

•

hoe jullie samen en als organisatie kunnen werken aan betere zorg.

behoeften. Wie was de bewoner vroeger?
Wie is hij nu?

Het gesprek laat zien in welke mate in jullie team de basis op orde is: kun je goede
zorg bieden? De conclusies laten zien wat jullie moeten blijven doen en wat beter zou

De personeelsleidraad sluit aan bij de

kunnen. Dan bepalen jullie samen welke stappen je nog wilt zetten.

geldende kwaliteitsstandaarden en
veldnormen

Waarom?
De zorg die jullie leveren wordt steeds complexer. Bewoners van verpleeghuizen
hebben vaak meer dan één aandoening'. Ook komen er meer mensen met een psychiatrische achtergrond, en is het steeds vaker zo dat mensen alleen de laatste paar
maanden van hun leven in een verpleeghuis zijn. Dat maakt de zorg intensiever^.
Bewoners moeten kunnen rekenen op goede zorg door de professionals. Dat wat jij
en je collega's doen, moet passen bij de bewoners van dat moment. En bij wat de bewoners en familie van die bewoners belangrijk vinden. Bij elke nieuwe bewoner verandert de vraag en met elke nieuwe medewerker verandert het team. Iedere collega
brengt zijn eigen deskundigheid, professionaliteit en persoonlijkheid in. De vraag is
continu; matchen wij als team met de vragen en behoeften die onze bewoners hebben
en met wie zij zijn'? Hierbij ga je uit van de beroepsstandaard, zoals vastgesteld door
jouw beroepsvereniging, het geldende kwaliteitskader en de veldnormen'".
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De basis in de leidraad is: kennen jullie je bewoners? Weten jullie wat voor hen belangrijk is? Het is best lastig om daar achter te komen, want veel ouderen zijn ernstig
ziek en kunnen niet meer goed communiceren. Het vraagt nogal wat om de bewoner
'tot zijn recht' te laten komen. Familie en mantelzorgers zijn daarvoor ook belangrijk.
Zij kennen hun vader/moeder, broer/zus, vriend/vriendin goed.
Leidraad voor P&O-medewerkers, managers en bestuurders

Bij deze Leidraad Verantwoorde
Personeelssamenstelling

is

een uitgebreide toelichting
geschreven voor bestuurders,
managers en

beleidsmedewerkers,

inclusief een plan voor de

De Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling bevat ook een hoofdstuk voor
P&O-medewerkers, managers en bestuurders. Werken aan het verbeteren van de
kwaliteit van zorg doe je namelijk samen. Professionals kunnen vanuit hun praktijkervaring aangeven wat er goed gaat en wat er beter kan. Dat kunnen dingen zijn die
zijzelf kunnen oppakken binnen hun team. Maar dat kunnen ook zaken zijn die de hele
organisatie aangaan. Managers en bestuurders zijn verantwoordelijk voor het ondersteunen en faciliteren van teams zodat zij de nodige verbeteringen ook echt kunnen
uitvoeren.

doorontwikkeling. Deze toelichting
is als apart document beschikbaar:
"Over de leidraad personeelssamenstelling

verpleeghuiszorg".

De leidraad en het Kwaliteitskader
De leidraad personeelssamenstelling hoort bij het Kwaliteitskader Verpleeghuisz o r g ' ' . In het Kwaliteitskader staat beschreven wat 'goede zorg' is voor bewoners
in verpleeghuizen. De leidraad biedt hiervoor een uitwerking op het gebied van
samenstelling van personeel en beoogt een bijdrage te leveren aan goede zorg voor
bewoners. De leidraad personeelssamenstelling is (totdat het Kwaliteitskader definitief ontwikkeld is) los van het Kwaliteitskader te gebruiken. De basisprincipes in het
Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg luiden:

Van binnen naar buiten
Het kwaliteitskader

wil de beweging

in de zorg 'van binnen naar buiten'

nen, zodat het perspectief

van de cliënt en de praktijk

zijn. Het kader stimuleert

de interne kwaliteitsontwikkeling

ondersteu-

van de primaire zorg leidend
van een

organisatie.

Goede zorg en Kwaliteit van leven
Goede zorg komt tot stand in een complex en continu proces van samenspel
cliënt, familie en mantelzorg. Het draait om kwaliteit
afwegen van veiligheids- en/of gezondheidsrisico's.
uitsluitend

van leven en het

met

gezamenlijk

Kwaliteit van leven wordt niet

bepaald door de zorg: daarvoor zijn het leven van de cliënt, zijn omgeving,

familie en mantelzorg ook zeer bepalend. De zorg is er op gericht om optimaal bij te
dragen aan de kwaliteit

van leven. Dat het leven luiteindelijk)

niet maakbaar is, is

een unaniem gedeelde menselijke ervaring die gepaard gaat met verdriet en soms
onvermijdelijk

lijden. Verpleeghuiszorg

wordt steeds meer palliatieve zorg. Goede

zorg heeft hier deskundige en oprechte aandacht voor.
Levensgeschiedenis
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

In het algemeen is het zo dat mensen steeds langer thuis wonen. Het moment dat

is op het moment van schrijven van

de noodzaak ontstaat om te verhuizen naar een verpleeghuis komt vaak in een sta-

de leidraad (september 20141 nog in

dium dat ziekte en beperkingen keuze mogelijkheden

ontwikkeling en nog niet vastgesteld.

beïnvloeden. Voor de cliënt, maar ook voor naasten, verzorgenden en
wordt de zorg en de verantwoordelijkheid

^ Uit: Covernotitie Kwaliteit in dialoog,
horend bij hel te ontwikkelen

en professionals
overeenstemming

en eigen regie ernstig

kunnen

behandelaars

zwaar. Veel wordt gevraagd van naasten

om de laatste levensfase op waardige wijze en zoveel mogelijk in
met de levensgeschiedenis

van de cliënt in te gaan''.

Kwaliteitskader, september 2016
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Leeswijzer van deze leidraad
De Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling heeft vier hoofdstukken. De
eerste drie hoofdstukken zijn geschreven voor professionals, het vierde hoofdstuk
voor P&O-medewerkers, managers en bestuurders.
In hoofdstuk 1 vind je de kern van de Leidraad. Hierin staan kwalitatieve normen:
wat moet er in iederverpleeghuis in ieder geval zijn?
Wil je het gesprek voeren over de normen? Dan helpen de drie factoren in hoofdstuk 2:
•

De bewoners/mantelzorger: wat vragen zij van ons?

•

De medewerkers/vrijwilligers: wat bieden wij? Hebben we als team voldoende
in huis?

•

De randvoorwaarden: welke invloed heeft het gebouw waarin en de techniek
waarmee we werken invloed op onze zorg? En; hoe steunt/ faciliteert de
organisatie ons als team?

Hoofdstuk 3 heet 'Hoe voer je het gesprek? Aan de slag met de leidraad.'
In dit hoofdstuk staat hoe jullie met de leidraad aan de slag kunnen. Je leest;
•

waar je aan moet denken bij de voorbereiding

•

hoe je met elkaar het gesprek voert, en

•

hoe je tot slot conclusies trekt en zorgt dat jullie vervolgstappen gaan zetten.

Het doel is steeds om de match tussen de bewonersvraag en jullie werk te verbeteren. Er staan in dit hoofdstuk tips over het werken met deze leidraad. Ook zijn
er hulpmiddelen ontwikkeld waar we in dit hoofdstuk naar verwijzen. Je vindt die
in de bijlagen.
Hoofdstuk i richt zich op de P&O-medewerkers, managers en bestuurders. W/elke
aandachtspunten zijn er voor hen om met deze leidraad te sturen op personeelsbeleid? Over welke normen verantwoorden zij zich? Welke verantwoordelijkheid en rol
hebben zij bij het faciliteren van de teams?
Ben je vooral benieuwd naar hoe je met de leidraad aan de slag kunt, lees dan eerst
hoofdstuk 3 en lees aansluitend hoofdstuk 1 en 2.
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Voldoende aandacht, tijd, kennis en vaardigheden
In dit hoofdstuk staat een aantal normen die voor elk verpleeghuis gelden. Deze
normen vormen de basis onderdo samenstelling van personeel. Als je volgens deze
normen werkt, kan je in de basis goede zorg bieden, met aandacht voor kwaliteit van
zorg en leven. In elk verpleeghuis en in elke bewonersgroep zou je op de vragen willen
antwoorden met 'ja'. Waarschijnlijk zal er een aantal dingen zijn waarvan jullie zeggen:
dit is bi] ons nog niet zo. Daarom is het belangrijk om hierover met elkaar en met jullie
manager in gesprek te gaan wat er moet gebeuren om 'ja' te kunnen antwoorden.
Nu en in de komende jaren. Het is namelijk steeds opnieuw de uitdaging om deze
basis voor bewoners te kunnen bieden met de beschikbare middelen die er zijn.
Waarschijnlijk zal er een aantal dingen zijn waarvan jullie zeggen: dit is bij ons nog niet
zo. Daarom is het belangrijk om hierover met elkaar en met jullie manager in gesprek
te gaan en te kijken hoe je 'zo ver mogelijk' kan komen. Nu en in de komende jaren.
In hoofdstuk 3 staat beschreven hoe je over deze normen met elkaar in gesprek
kan gaan.
Het belangrijkste in de normen is:
•

Is er voldoende aandacht en tijd voor bewoners?
Weet je wie de bewoners zijn, wat voor hen belangrijk is, wat hun geschiedenis is
en heb je de tijd om er voor hen te zijn.

•

Zijn er voldoende kennis en vaardigheden in huis?
Hebben jullie de juiste kennis, vaardigheden en houding die past bij de Icomplexe)
zorgvragen en behoeften van de bewoners.

In deze leidraad staat bewust geen uitwerking van bepaalde functies of beroepsgroepen die je nodig hebt. Of van wat welke professionals zou moeten doen. Het uitgangspunt is namelijk dat je, los van de functies, de benodigde kennis en vaardigheden
moet organiseren.
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I

' ^ Een bewonersgroep wordt ook wel leefgroep/woongroep of huiskamer genoemd
in verpleeghuizen.
" H e t is voor de kwaliteit van leven van bewoners van groot belang dat zij gekend worden
en op de juiste manier worden benaderd.

Wat bedoelen w e m e t kennis, vaardigheden en houding?

Iedere persoon is daarin uniek. Wanneer

•

een medewerker in direct contact is met
bewoners, moet de medewerker weten

•

wat voor de bewoner belangrijk is, welke

Deskundigheid: specifieke kennis over een bepaald o n d e r w e r p . Bijvoorbeeld: een
d o k t e r is d e s k u n d i g op het g e b i e d v a n m e d i s c h e v r a g e n , e e n v e r z o r g e n d e op h e t

zorg of ondersteuning de bewoner nodig

gebied van dagelijkse v e r z o r g i n g .

heeft en hoe de bewoner graag benaderd

•

wil worden. Daarom is het belangrijk dat de

•

medewerker die de bewoners goed kent, dit

K e n n i s : de d i n g e n die j e w e e t , de k e n n i s die j e h e b t . B i j v o o r b e e l d : j e w e e t w a t
d e m e n t i e is.

V a a r d i g h e d e n : de d i n g e n d i e j e k a n . B i j v o o r b e e l d : j e k a n g o e d l u i s t e r e n .
H o u d i n g : de m a n i e r w a a r o p j e m e t m e n s e n o m g a a t . B i j v o o r b e e l d ; j e b e n t
r e s p e c t v o l en r u s t i g .

overdraagt aan degenen die de bewoners
nog minder goed kennen, zoals bijvoorbeeld
tijdelijke krachten. Wanneer, om welke
reden dan ook, op een groep niet wordt
gewerkt met vaste medewerkers maar uitsluitend tijdelijke krachten, zullen deze zich
voor aanvang van hun dienst moeten verdiepen in de bewonersgroep. De zorgaanbieder
maakt dit roostertechnisch mogelijk.
' ^ Dit kan dezelfde persoon zijn als bedoeld
onder het eerste streepje, maar dal hoeft
niet. Van belang is hier dat het deskundigheidsniveau van de medewerker qua kennis
en competenties past bij de specifieke
zorgvraag en gezondheidsproblematiek van
de bewoners, zoals bijvoorbeeld dementie.
Bewoners kunnen niet altijd vertellen wat zij
nodig hebben, soms moet je dat als professional kunnen zien. Als professional beschik
je voor een deel over de benodigde kennis.
Het gaat er om of er professionals met aanvullende kennis en competenties betrokken
zijn. Hoe breder de functiemix van betrokken professionals, hoe beter daaraan kan
worden voldaan. Denk bijvoorbeeld aan een
VlG'er op de groep, waarbij anderen nauw
betrokken zijn, zoals de verpleegkundige,
de gedragskundige of de fysiotherapeut.
" Dit kan ook een vrijwilliger zijn, in veel
verpleeghuizen is het niet mogelijk om
dit te doen met alleen de professionals.

Aandacht en aanwezigheid
• K e n n e n m e ' l e w i rkers die indirf<ct ront i"t zijnmi t dc b p ' oncis deze
bc • on'>is bl] n tam / eten zij t i t t i u n achtciqzond is on hoc zij g r i a
beje^»nd AÖrden'"
Is oi eiltijd ten minste f é n medeAcrVer dic Act zijn kcnni cn \ad>digiie3ep%'i$
manslui! bii Jc izoigWiaiicn cn ^zoigiboh aftt.n /an de bevkonori'' OT.Scï'StiSrffe
T> l ' l altiid lemanJ in de huiskamer'qemecnschdupelnkt. luimte om n^::: y&;fl>r<,,iH
aanjvo-igc hcuionci dc benodigde aandacht cn nabijheid te bicdi n
:yc^::^.\ r:'
h er in iedere dagdien-it i t m a n i aan/ e^ig die 1Ü>"an-orgtaken de juisteui^^^^J
kennis en v.omp->lcnliC3 ht eft om aandacht tc be>tt.den -lan een zinvolle
^daqinvuUing'róoiiibSwöners'v
'
f&V«KiStpt^
Kunnen julhe ficxibi I m'-pi.lcn op situaties \darin dc complcMtcit tocw<^tKt?jp"'»
Kunnen vc' / anten van be/roneis binnen een kr ttt. termijn mtt jullic £f .'^^v' -'t'^- :.
gcspit.l'bijuriaqcnof zoigi.n''
iB&siiïie
Specifieke kennis & vaardicrhpden
i un jc t i j d f n jeidien it altijd hulp insc hakden

'sm.
-H »S(.r<§
overleggen met j i . collegaS

bij viagcn ovei zaken /raai jij te Acinig kcnni over h^^^^^ibi^^^ü^^iijj,.; . !.'^
medifiche de>KundigI},t.id, ps'ycholo>jische dl skundiqhgid'/e'tcs]|?'<%
.
p
Reflectie en ontwikkelinq
/' j '' i' '^K' '
't
'I
* »t ' *r Sr
- « ' * • » *
vmirt^affm6pS^
II bb^njullie /oid-jendc.tijd en luimt" om le loion en ontvtikkeIfeïj(^pèi>'«''fi*^i.'
fecdblck inteivisie leflecticen of scholing''
• Kun je je Acrk doe i ziaN h ^
lalste^nTyj- ' '

" Omdat goede zorg en kwaliteit van leven
altijd gaat over zowel medische zorg/
verzorging en welzijn, hoort er iedere dag
aandacht te worden besteed aan de vraag
naar een zinvolle dag voor de bewoners.
Kun je bijvoorbeeld bij toenemende complexiteit van de bewonersvraag flexibel
extra mensen inzetten?
' Kun je bijvoorbeeld de specialist ouderengeneeskunde inschakelen bij lacutel
medische problematiek, of de psycholoog
wanneer je niet begrijpt waarom de
bewoner in paniek is?
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2
Waar praat j e over?
ililiiilliS

De kernvraag bij de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling is: 'in hoeverre
past (matchtl onze kennis, kunde en onze manier van werken bij wat onze bewoners
wensen, bij wie zij zijn en wat zij nodig hebben?'
leder team heeft te maken met verschillende thema's die een rol spelen^" als je nadenkt

I

over de match tussen bewoners en professionals. De belangrijkste thema's zijn:
Voor het bepalen van de thema's en de set

•

de bewoners en mantelzorgers

vragen is een bronnenonderzoek verricht.

•

de medewerkers en vrijwilligers

De belangrijkste bronnen zijn opgenomen

•

de randvoorwaarden.

in de literatuurlijst. Belangstellenden
kunnen de totale bronnenlijst opvragen

In het onderstaande plaatje zijn deze thema's verder uitgewerkt in deelthema's.

bij V&VN.

In de volgende paragraaf vind je meer uitleg.

normen

M WW'
visie en sturing

Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling

11

Bewoners en mantelzorgers
Alles begint bij de bewoners. Zij zijn degenen voor wie het verpleeghuis bestaat en
waarvoor iedereen werkt. Om te weten of je als team voldoende bent toegerust om
goede zorg te bieden, moet je weten wat hun vragen, wensen en behoeften zijn. Weet
je wat er bij hen speelt, waar ze levensplezier uit halen en wat zij belangrijk vinden?
Weetje dat mevrouw Jacobs in paniek raakt in grote groepen, omdat zij altijd alleen
geweest is? Weet iedereen dat meneer Yilmaz pianist is geweest en dat hij heel graag
weer w i l spelen? Weet je wat het betekent dat meneer Zhang Korsakov heeft?

Vaak weten professionals wat de bewoners nodig hebben aan dagelijkse verzorging,
medische zorg en psychische ondersteuning. Maar het is ook belangrijk dat zij weten
wat voor de bewoners 'het leven de moeite waard maakt'.
Om dit te weten moet je als professional al je zintuigen gebruiken. Kwetsbare mensen
kunnen vaak hun behoeften niet goed uiten via de taal (zoals mensen met dementie,
mensen met CVA, mensen met psychiatrische problematiekl.
Ook ken je iemand niet meteen op de eerste dag; dat kost tijd. Bovendien verandert
dat wat een bewoner nodig heeft of wil; je moet dus steeds weer checken of je nog
goed begrijpt wat de bewoner w i l .
Betrokkenheid van familie, vrienden en mantelzorgers
De meeste bewoners hebben familie, vrienden, relaties en mantelzorgers om hen
heen staan. Zij spelen ieder op een eigen manier een belangrijke rol in het leven
van de bewoners. Mantelzorgers zijn intensief betrokken bij de bewoner en nemen
daarom een speciale plaats in. Wat betekenen familie en naasten van bewoners voor
jullie in jullie werk? En op welke manier betrekken jullie naast de mantelzorgen
andere naasten (familie en vrienden! bij de kwaliteit van leven van de bewoner? Het
betrekken van familieleden is in de ervaring van zorgverleners niet zo gemakkelijk.
Goed contact met familie en naasten is veel waard, juist ook voor bewoners die
steeds kwetsbaarder worden. Voelen zij zich welkom? Durven zij hun vragen aan jullie
te stellen?
Medewerkers en vrijwilligers
De zorg voor ouderen vraagt van iedere individuele professional specifieke kennis,
vaardigheden en houding. Het gaat er bijvoorbeeld om d a t j e :
•

als professional goed kan 'luisteren' naar de bewoners met al je zintuigen

•

de juiste kennis in huis hebt om iemand goed te kunnen verzorgen en verplegen

•

de competenties in huis hebt gesprekspartner te zijn van familieleden.

Of je als team voldoende bent toegerust om goede zorg te leveren hangt van verschillende factoren af, zoals jullie onderlinge samenwerking, of je op elkaar kunt vertrouwen en de manier waarop je met vrijwilligers omgaat.
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Het belangrijkste is dat er een goed samenspel is tussen de betrokken professionals
en vrijwilligers. Niet iedereen hoeft alles te kunnen: je doet het samen. Vrijwilligers
kunnen een geweldige aanvulling zijn op de betrokken professionals. Bijvoorbeeld als
het gaat om aanwezigheid in de woonkamer, of bij speciale activiteiten. Tegelijkertijd
ervaren zorgverleners ook dat het werken met vrijwilligers veel kan vragen en soms
juist extra tijd kost.
Randvoorwaarden
De omgeving waarin je werkt ende middelen die beschikbaar zijn, hebben invloed op
het dagelijks werk en hoe je dit met elkaar organiseert. Een groot gebouw met lange
gangen vraagt iets anders van de inzet van medewerkers dan een kleine woonsetting.
Denk bijvoorbeeld aan wat de gevolgen zijn voor het houden van overzicht, maar ook
de mogelijkheid voor bewoners om zelfstandig te bewegen of naar buiten te gaan.
Daarnaast zetten steeds meerverpleeghuizen technologie of toezichthoudende
domotica in, bijvoorbeeld een alarmarmband.
Een andere vorm van randvoorwaarde is de manier waarop de organisatie je support en
ondersteunt. Hebben jullie de ruimte om samen te leren, bijvoorbeeld door intervisie?

Hoe leer je
de bewoners
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In dit hoofdstuk staat hoe je met de leidraad aan de slag kan. Het gesprek voeren over
de vragen en stellingen is niet gemakkelijk en vraagt veel van de betrokkenen. Het
kan soms 'schuren' en spannend zijn. Want het gaat over de dingen die goed gaan,
maar ook over de dingen die niet goed gaan. Het vraagt nogal wat om hierover met
elkaar te reflecteren. Besef dus dat het ook tijd kost om te léren reflecteren en eerlijk
met elkaar in gesprek te zijn.
NB. dit hoofdstuk beschrijft hoe je aan de slag kunt gaan en hoe je het gesprek met
elkaar kan voeren. Als jullie zelf op een andere manier over deze thema's in gesprek
willen gaan, dan kan dat natuurlijk.

3.1

De voorbereiding
1. Vul voor het gesprek allemaal de vragenlijst in
Vraag alle teamleden de vragenlijst vooraf in te vullen. Op die manier ontdek je
welk beeld iedereen heeft van jullie situatie en of dat beeld erg verschillend is. Door

De vragenlijst is opgenomen
in de eerste bijlage.

^

de vragenlijst vooraf in te nemen, heb je de mogelijkheid om vooraf de antwoorden
te analyseren. Je kunt daarbij letten op vragen waarbij er door teamleden heel
wisselende antwoorden zijn gegeven. Dat is zeker een aanleiding om verder in
gesprek te gaan.
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2. Bepaal wie er aanwezig zijn bij het gesprek
Het uitgangspunt is dat het gesprek gevoerd wordt door zoveel mogelijk betrokken
professionals rond één bewonersgroep (in de meeste verpleeghuizen bestaan bewonersgroepen uit 6-15 bewonersl. De leidraad focust op het team van professionals

'^lan tiet gesi^elc^'laag genoeg van i

dat gericht is op het dagelijks wonen, welzijn, de zorg en het leefplezier van bewoners, 2 i uur per dag. Dit team kan bijvoorbeeld bestaan uit helpenden, verzorgenden,

•'tien jt de c/eleQ/'n ''eiJizij i om >i
éit géspfêk^êmm

''^al.de

verpleegkundigen, SPWers, woonbegeleiders en gastvrouwen.

góztfinaiteit

!èi!veiljgé..^asjsjiipèS93^Wüners-tè
garanêei''en.is Ret'iofePeenvotidig qm i
heUh^fe teaiji

bnhetgesforektè'lSen

professionals betrokken die behandeling bieden: de medische en paramedische
beroepen, zoals de verpleegkundig specialist, specialist ouderengeneeskunde,

I 7.. ri/'Ji i f l i ' i j f P i ' , u i ' HeA ' o

de psycholoog, geriater, fysiotherapeut, ergotherapeut of logopedist en er andere

•.riied I'lO^Vt It f ^iSDifirf l l n r i h n l "
iJe-if

Vanuit de bewonersvraag gezien is het team breder dan bovengenoemd. Er zijn ook

betrokken professionals zoals de muziektherapeut, de diëtist, de geestelijk verzorger

£ iqhe i r ' i f ( V i / n

en de maatschappelijk w e r k e r
Deze andere professionals die nauw samenwerken met het zorgteam kunnen aanvullende informatie en inzichten bieden over de kwaliteiten en verbeterkansen in het
zorgteam. Deze verbinding tussen 'zorg' en 'behandeling' is van belang. Die moeten
namelijk op elkaar aansluiten. Het is belangrijk om zoveel mogelijk multidisciplinair
te werken.
Als team weet je niet wat je niet weet; de perspectieven van de behandelaren

^1

kunnen je blik verbreden. Het is dus aan te bevelen hun inzichten mee te nemen in
de gesprekscyclus over de leidraad.

om j e 1," ••/j'ejisiei i « ' ' t

3. Bepaal wie de gespreksleider is
De gespreksleider heeft een cruciale rot. Dit kan iemand uit het betrokken team zijn,
maar ook iemand uit een ander team of een procesbegeleider van buiten de organi-

• Kil j icoi cfr oiW'ha,u.el
'

ke 'ifu'.

satie. De gespreksleider zorgt ervoor dat alle deelnemers kunnen meepraten en dat

a

alle onderwerpen aan bod komen. De ervaring leert dat het resultaat van het gesprek

;le';(exterhëj'g^pfefl^lpider

positief beïnvloed wordt als de gespreksleider geen belang heeft bij de uitkomsten
• JiTies jejri^cf^ujt'iiet

feaih

^^giej^l tafikv^wassen
1'yg'i.ae l'l

*e rei

hc'tii'i-liaj
)

van het gesprek. De gespreksleider kan daardoor nieuwsgierig doorvragen. Deelne-

Tfi^s

xijn en ièlf

mers ervaren meer veiligheid en durven zich meer te laten prikkelen. Dat leidt ertoe

i,

dat het team de verbeterkansen en vervolgacties vaak preciezer formuleert. Zie voor

o>e

^gt^'id

een uitgebreid profiel van de gespreksleider bijlage i l .
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Perspectieven
van behandelaren
verbreden je blik 3
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4. Bepaal hoeveel tijd jullie nemen voor dit gesprek en hoe vaak jullie in gesprek gaan
Zoals je al hebt kunnen lezen spelen veel factoren een rol bij het bepalen of je als
team voldoende toegerust bent om goede zorg te kunnen bieden aan jullie bewoners
^hlSëibr&SÈisalie
s'j

,

jj'i

lil

<^èat,^e:^&J^=S:

/esj'i

n^^^H0jr!

r • ei ^

if-1

ott

s ie»-j<!i>(, !^ji^^n'bjj..,>.-

ipf>

e

t^^M^^taé

vc^rb'ejêlef'hetscholingsfi'è'leirf'

en hiervoor verbeteringen in gang te zetten. Het is aan te bevelen om cyclisch een
gesprek over de personeelsleidraad te hebben; je hoeft dan niet de hele leidraad te
bespreken maar pikt er thema's uit die jullie voor verbetering hebben aangemerkt;
je kunt het dan mogelijk ook invoegen in jullie bestaande overlegstructuur, zonder
dat je er iets extra's voor hoeft te organiseren.
Zo vaak als nodig is kijk je naar alle vragen in de leidraad en trek je conclusies.
Bijvoorbeeld omdat de bewonersvragen veranderen, de samenstelling en deskundigheid van het team wijzigt of jullie gaan werken met nieuwe technologieën.

5. Bepaal de startsituatie van jullie team
Om te kunnen bepalen waar jullie naar toe willen werken om wat jullie bieden goed
aan te laten sluiten bij de bewonersvraag is het verstandig om te weten waar jullie
nu staan. Wat is jullie vertrekpunt voor het gesprek en hoe ziet jullie werkelijkheid
er op dit moment feitelijk uit? Ook hierbij kijk je naar de drie factoren: bewoners/
mantelzorgers, medewerkers/vrijwilligers en randvoorwaarden uit de organisatie.
Denk daarbij bijvoorbeeld aande vraag hoe groot jullie bewonersgroep is en hoeveel
nieuwe bewoners er het afgelopen halfjaar bij zijn gekomen. En wat de verhouding
is tussen vaste medewerkers en flexmedewerkers. Maar ook; wat zijn de financiële
kaders waarbinnen jullie werken?
In de bijlage vind je een voorbeeldformulier waarop je jullie start situatie in
beeld kan brengen. De meeste informatie zal beschikbaar zijn via je manager of
HR-medewerker. Maak zoveel mogelijk gebruik van alle informatie die al beschikbaar is uit andere onderzoeken en gesprekken. Denk bijvoorbeeld aan samenvattingen van zorgleefplan-gesprekken, beleid bij bewoners met onbegrepen gedrag,
verslagen van huiskamergesprekken of familieavonden en resultaten van bewonerstevredenheidsonderzoek.
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3,2

Mogelijke opzet van het gesprek
1. Begin met het uitspreken van de belangrijke ingrediënten voordit gesprek: bijvoorbeeld dat iedereen zich veilig moet voelen en dat iedereen (die dat will evenveel aan
het woord kan komen. Benoem als gespreksleider dat het best spannend is om dit
gesprek met elkaar te voeren.
2. Maak het doel van het gesprek nogmaals aan iedereen helder; "In hoeverre sluiten
wij als team met onze kennis en vaardigheden aan bij wie de bewoners zijn en bij hun
vragen en behoeften, zowel op het gebied van zorg als op het gebied van kwaliteit van
leven?" Door het gesprek wordt helder wat onze sterke punten zijn en welke verbeteracties we als team willen ondernemen om de zorg nog beterte laten aansluiten op
de behoeftes van de bewoners. Daarnaast komt uit het gesprek naarvoren wat we van
anderen (management, personeelszaken, andere disciplines] nodig hebben om dit
voor elkaar te krijgen.
3. Begin bij jullie emoties/gevoelens van de afgelopen tijd over de match tussen
teamsamenstelling en bewonersvraag. Dit kan je bijvoorbeeld achterhalen met de
vraag; waar hebben jouw emoties de afgelopen maand gezeten rondom de personele
bezetting?
4. Kijk vanuit deze beleving naar de normen; waar staan jullie nu? Kijk daarbij ook
naar de feitelijke informatie die verzameld is over de startsituatie.
5. Breng vervolgens met het bespreken van de factoren verdieping aan; wat speelt in
positieve zin een rol en wat vraagt onze aandacht? Maak gebruik van de vooraf ingevulde vragenlijsten. Welke vragen trekken de aandacht? Zijn er vragen waarop jullie
allemaal 'nooit' hebben geantwoord? Of vragen waarbij de antwoorden juist heel erg
uit elkaar lopen?
Bespreek met elkaar wat je al weet van een bewoner en wat je nog zou willen weten of
nog niet begrijpt. Hoe kom je daarachter en wie of wat heb je ervoor nodig?
Maak het gesprek levendig door uit te gaan van praktijksituaties. Vertel elkaar
voorbeelden. Bijvoorbeeld; hoe heb jij bij meneer Gerritse in beeld gebracht waar hij
plezier aan beleeft? Of; wanneer had jij deze week het idee dat je een bewoner echt
goed geholpen hebt?
Hebben jullie hetzelfde beeld of verschillen jullie ervaringen? En hoe komt dat?
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6. Trek conclusies over de samenstelling van het team rondom de bewonersgroep.
En bepaal wat je met de conclusies doet.
Zoals in de inleiding al staat geschreven, is het bieden van goede zorg als professionals in een team een leerproces wat altijd door gaat. Het is nooit 'af', er is geen finish
die je haalt. Sommige dingen kan je goed, op andere punten is verbetering nodig. Wat
je nodig hebt aan vaardigheden, deskundigheid en houding verandert in de loop van de
tijd, bijvoorbeeld omdat de bewonersvraag verandert, de samenstelling van het team
wijzigt of jullie gebruik gaan maken van nieuwe technologieën.

De vraag als team is: Hoe goed slagen wij erin als team om met onze kennis,
vaardigheden en houding aan te sluiten bij wie de bewoners zijn en bij de
vragen en behoeften die zij hebben?
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Beantwoord de volgende vragen;
•

Als je aan moet geven waar jullie staan op een schaal van 1 tot 10; waar plaatsen
jullie je zelf dan nu?

•

Stel vast wat jullie sterke punten zijn. Wat is de kracht van het team en waar
kunnen jullie op voortbouwen?

•

Waar liggen volgens jullie kansen voor verbetering (denk aan de verschillende
thema's die een rol spelen voor bewoners: leefplezier, wonen, welzijn, zorg
en behandeling

•

Wat is er volgens jullie voor nodig om deze kansen aan te pakken?

•

Wat kunnen jullie zelf doen om dat te bereiken? (Denk aan: waarin kunnen jullie
jezelf verder ontwikkelen? Wat willen jullie leren?)

•

Wie heb je nog meer nodig om dit voor elkaar te krijgen? Wat kan hij of zij voor
jullie doen?

•

Wat zijn concreet jullie stappen om als team nog beter aan te sluiten op de

•

Wat is het merkbare resultaat voor jullie bewoners als het jullie gelukt is om

bewonersvraag?
de verbetering voor elkaar te krijgen?
7. Afspraken maken
Spreek met elkaar af wie met welke actie aan de slag gaat en de conclusies terugkoppelt naar de rest van de organisatie. Spreek ook af wanneer jullie weer bij elkaar
komen om het resultaat van de acties die jullie ondernomen hebben te evalueren.
Hebben we met onze acties het resultaat wat we voor ogen hadden bereikt of vraagt
het nog iets anders?

APA Foto voor Waardigheid en trots
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8. Evalueren
Bespreek aan het einde van het groepsgesprek hoe het proces gelopen is. Hoe hebben jullie het gesprek ervaren? Wat doe je de volgende keer zeker weer en wat ga je
anders aanpakken?
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4
op personeelsbeleid
werkers, managers en bestuurders
liSiiliilllg^

4.1

Samen werken aan kwaliteit
De leidraad personeelssamenstelling is geschreven voor medewerkers in het primair
proces. Tegelijkertijd is goede ondersteuning en sturing op personeelssamenstelling van cruciaal belang. Dit hoofdstuk begint bij de vraag hoe de leidraad ingezet
kan worden in de organisatie, over welke normen een organisatie zich moet kunnen
verantwoorden en hoe er toekomstgericht gestuurd kan worden op personeelsbeleid.
Het hoofdstuk is bedoeld voor leidinggevenden, managers, bestuurders en P&Omedewerkers, zoals HR-medewerkers en P&C-medewerkers.
De leidraad personeelssamenstelling ondersteunt organisaties in een continu verbeterproces. De belangrijkste basis ligt in het uitgangspunt dat verpleeghuizen lerende
organisaties willen zijn. Want de match tussen wie de bewoners zijn en hun vragen/
behoeften en de betrokken professionals is niet statisch, maar vraagt om continue
reflectie en verbetering, zodat je als organisatie kan inspelen op de actuele situatie.
Kwaliteit van zorg verbeteren doe je samen. De wisselwerking tussen professionals,
staf, management en bestuur is cruciaal. Professionals en management hebben ieder
hun rol en verantwoordelijkheid. Professionals zijn er verantwoordelijk voor om managers te voeden met informatie; wat hebben zij nodig om hun werk beter te kunnen
doen? Managers en bestuurders hebben de verantwoordelijkheid om aandachtig en
betrokken te zijn en met de professionals te verkennen wat de mogelijkheden zijn
en daarin afwegingen te maken. Wanneer professionals aan de hand van de leidraad
bijvoorbeeld constateren dat zij 'handen missen' op de werkvloer, is het aan het
management en het bestuur om dit mogelijk te maken of met goede argumenten uit te
leggen waarom dit niet mogelijk is. En om te zoeken naar alternatieve oplossingen.
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Naast de directe betrokkenheid bij de teams, hebben management en bestuur de
verantwoordelijkheid om 'overall' te sturen op kwaliteit van zorg in relatie tot personeelsbeleid. Zij zijn in staat om het grotere plaatje van de gehele organisatie te maken
en om (toekomstjgericht het personeelsbeleid vorm te geven. Dit hoofdstuk biedt
daarom ook aandachtspunten bij het sturen op personeelsbeleid.

4.2

Het inzetten van de leidraad in de organisatie
Wanneer teams aan de slag gaan met de leidraad is er een aantal aandachtspunten
van belang;
Stuit het gebruik van de leidraad aan bij bestaande processen en werkwijzen
In de organisatie
Veel organisaties beschikken al over een werkwijze rond de samenstelling van
personeel en het sturen op personeelsbeleid. Probeer het gebruik van de leidraad
in deze bestaande processen in te bedden, zodat de leidraad niet ervaren wordt
als overbodige extra, maar als een zinvolle aanvulling op de bestaande praktijk en
gehanteerde instrumenten.
Professionals kunnen actief aan de slag met de oplossingen die zij aandragen
Ondersteun en support de professionals om actief aan de slag te gaan met de
oplossingen die zij aandragen. Bied hen de ruimte om te groeien en te leren.
Wees betrokken bij het proces van teams
Om echt een beweging op gang te brengen naar verbetering is het noodzakelijk dat
er goed geluisterd wordt naar wat de professionals agenderen en dat managers en
bestuur daadwerkelijk iets doen met de signalen die zij krijgen. Daarom is het van
belang dat professionals er op kunnen vertrouwen dat hun signalen er toe doen en
serieus genomen worden. Geef professionals inzicht in wat er gedaan wordt met hun
signalen. Het zal in het begin niet makkelijk te zijn om het team te faciliteren en de
uitkomsten een plek te geven. Het kan pittig zijn omdat misschien duidelijk wordt dat
het beleid en dat wat het team nodig heeft nog niet goed op elkaar aansluit; wellicht
ontstaat er schuring. Een bekend gezegde is; "zonder schuring geen glans', het doel
is dat door het werken met de Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling op
basis van de teamuitkomsten op verschillende plekken in de organisatie met elkaar
wordt samengewerkt om de samenstelling van het team goed te laten matchen met
de bewonersvraag. Dit vraagt om een cyclisch toepassen van de leidraad, zodat het
continu onderwerp van gesprek kan zijn. En om consistente verbindingen met andere
sturingsinformatie.
Geef helderheid over de kaders; de visie, missie en kernwaarden
De organisatie heeft een visie op 'goede zorg'. Zorg ervoor dat de visie en missie
leven in de organisatie en dat medewerkers deze kennen en kunnen toepassen in hun
praktijk. Vraag hierbij is; zijn de woorden van de visie om te zetten in daden? Geeft de
visie antwoord op vraagstukken in de praktijk en helpt het medewerkers om keuzes
te maken over wat in die situatie voor die bewoner op dat moment het goede is om te
doen? De visie is een onmisbaar richtsnoer voor het teamgesprek over de teamsamenstelling en wat zij nodig hebben om goed aan te sluiten op de bewonersvraag.
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Zorg voor ruimte en tijd voor professionals
Het voeren van het gesprek over goede zorg ende personeelssamenstelling vraagt
tijd en aandacht. Daarom is het van belang dat professionals de ruimte krijgen en
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gefaciliteerd worden om hiermee aan de slag te gaan.
Neem regie over het proces
Voordat teams met de leidraad aan de slag gaan is het van belang om regie te voeren
over het proces; wanneer voeren professionals dit gesprek, hoe vaak, hoe lang, wat is
de bedoeling van de gesprekken en op welke manier gaat de organisatie aan de slag
met de resultaten?
Beantwoord voordat teams met de leidraad aan de slag gaan de volgende vragen;
1.

Welke ondersteuning is voor teams mogelijk en wenselijk om het gesprek te gaan
voeren?

2.

Hoe vaak verwacht de organisatie dat dit gesprek wordt gevoerd?

3.

Op welk moment voeren teams idealiter deze gesprekken, zodat de uitkomsten
onderdeel kunnen worden van de beleidscyclus?

4.

Hoe worden teams gefaciliteerd om zelf met verbeteringen aan de slag te gaan en
hoe zorgt de organisatie voor opvolging van verbetersuggesties uit de teams die
breder opgepakt dienen te worden? Denk aan bijvoorbeeld; de relatie met capaciteitsplanning, werving en selectie, deskundigheidsbevordering en het strategisch
opleidingsplan.

5.

Hoe monitoren jullie de resultaten van de verbeteractiviteiten: helpen de acties
om een betere match te hebben tussen de bewonersvragen- en behoeften en
het team?

6.

Hoe zorgt de organisatie voor terugkoppeling van de tactische en strategische
besluiten aan de teams?

De teams zelf zullen met name kort-cyclische verbeteringen op kunnen pakken.
Dit moet consistent verbonden zijn met de overall (lang cyclische) aanpak op samenhangende beleids/sturingsgebieden.
Voed professionals met informatie: het speelveld
leder team werkt binnen een bepaalde context. Wanneer het team met elkaar nadenkt
over de samenstelling en samenwerking is het van belang om te weten wat het
speelveld is waarin zij dit doen. In de bijlage is een voorbeeld van een startformulier
opgenomen waarop feitelijke informatie over de huidige situatie van het team verza-

In de bijlage vindt u een
voorbeeldformulier
om deze
gegevens in samen te brengen.

meld kan worden. Tevens is het belangrijk om andere kaders mee te geven die je als
organisatie van belang vindt, zoals bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid, doelgroepenbeleid, de visie/missie, de financiële situatie, etc.
Voed de teams waar mogelijk met beschikbare informatie oven
het aantal bewoners en de ZZP-mix
het aantal medewerkers
functiemixen leeftijdsopbouw van medewerkers
de in- en uitstroom van medewerkers & bewoners
ziekteverzuim
cliënttevredenheid.
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4.3

Verantwoorden over de uitkomsten van de leidraad
Als bestuurder van een verpleeghuis ben je aanspreekbaar op het gebruik van
de leidraad. In de verantwoording is het van belang dat de kwalitatieve normen in
de leidraad geen 'afvinklijst' worden.
Het gaat e r o m datje als bestuurder:
•

Zichtbaar maakt hoe je onderstaande normen borgt in de organisatie

•

Aangeeft hoe je opvolging geeft aan verbeterpunten die teams aandragen,
zowel voor de korte als lange termijn.

I

Zie voor meer informatie over de door-

Dit kan bijvoorbeeld via een verbeterplan.

ontwikkeling van de leidraad perso-

In 2016 en 2017 wordt met de Inspectie voor de Gezondheidszorg en met Zorgverze-

neelssamenstelling het document 'Over

keraars Nederland verkend op welke wijze deze verantwoording vorm krijgt en hoe

de leidraad personeelssamenstelling',

daarin het leerproces in organisaties centraal kan staan^\

september 2016
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Uitkomsten van de leidraad voeden het kwaliteitsbeleid, wervings- en scholingsplannen
De uitkomsten van het gesprek met behulp van de leidraad bieden professionals, staf,
management en bestuur aanknopingspunten om de zorg te verbeteren. De uitkomst bij
het toepassen van de leidraad is een gezamenlijk beeld (op het niveau van de bewonersgroep) in hoeverre de kennis/kunde/werkwijze van de professionals aansluit bij
hun bewonersgroep. Deze informatie voedt daarom het kwaliteitsbeleid, de scholingsen wervingsplannen van de organisatie.

APA Foto voor Waardigheid en trots
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De vragenlijst
Nooit

Ik zou mijn geliefden in dit verpleeghuis
laten wonen.

Vraag 1

'Vraag 2

;:.De medewerkers die in direct contact zijn • ;
met de bewoners kennen deze bewoners bij
naam en toenaam, weten wat hun achtergrond is en hoe zij graag bejegend worden.

Vraag 3

Er is minstens één medewerker die met zijn
kennis en vaardigheden aansluit bij de zorgvragen en zorgbehoeften van bewoners.

Vraag 4

: Er is overdag een medewerkerof vrijwilliger
in de huiskamer/gemeenschappelijke ruimte
om. de bewoner aandacht en nabijheid te ::
bieden.

Vraag S

De basisvelligheid^^ binnen onze zorg en
dienstverlening is op orde.

Vraag 6

Wij weten wat voor onze bewoners belangrijk:
is en wat hen leefplezier, biedt.

Vraag 7

Wij houden rekening met wat voor onze bewoners 'kwaliteit Van leven' is, bijvoorbeeld
door bepaalde activiteiten die zij kunnen
doen, of de keuzes die zij kunnen maken in
de zorg- en dienstverlening.

VraagS

^ WIJ hebben dagelijks oog voorwat voor de
: bewoner de dag de moeite waard maakt en
j hebben dagelijks aandacht voor een zinvolle
daginvulling.

Vraag 8

Wij brengen de behoeften van bewoners in
beeld op het gebied van leefplezier, welzijn,
zorg en behandeling.

Vraag 9

Wanneer wij de zorgvraag van bewoners in
iï beeld brengen. kijken wij ook naarde kwets< baarheid (gezondheidsrisicö'sl, het lichame: ; lijk functioneren,: het psychisch en sociaal
functioneren.

:

I

Hygiëne, infectiepreventie, medische
behandeling, brandveiligheid, onvrijwillige
zorg en medicatie verstrekking moeten
aan professionele standaarden voldoen.

Soms

Even
vaak •wel
als niet

Meestal

Altijd

•
(D

Wij bespreken (evalueren) binnen ons team
onze zbrg en dienstverlening.

'Vraag 10

Oeze bespreking levaluatie) is gebaseerd op
de ervaringen van de bewoner/naasten
(Denk hierbij aan sairienvatting van zorg- ''
4eefplan-gesprekl<en, verslag familie-avond,
; resultaten ictienttevrédenheidsonderzoek .;>.

Vraag 11

sltijiilfvlSSllilIM^^

Vraag 12

: Wij stemmen onze zorg en dienstverlening .
voortdurend af met de bewonen Wanneer
dit niet meer lukt stemmen wij onze zorg en
, dienstverlening voortdurend af met de wette. lijk vertegenwoordiger van de bewoner".

Vraag 13

; WIJ onderzoeken wat eigen regie voor elke;
bewoner betekent

'
Vraag 14

. In onze zorg en dienstverlening staat de
bewoner zoveel mogelijk aan het roer. (Bijvoorbeeld: de bewoners worden verzorgd op
het tijdstip dat zij prettig vinden; de bewoner
!<ah de iTiaaitijd gebrujken zbais zij da
i béwohër ën familie bepalen de hespreèkpuriten in.het MDOl.

Familie/vrienden/mantelzorgers

Vraag 15

; WIJ hebben zicht op de betekenis en de rol
; van de mantelzorger en andere naasten
voor de bewoner.

Vraag 16

We zoeken actief naar mogelijkheden om
familieleden en naasten zich welkom te
' lateh voelen bij ons Wij hebben bijvoorbeeld
aandacht voor gastvrijheid, privacy en bieden
hen een luisterend oor.

'
Vraag 17

Vraag 18

I

Nooit

Soms

Even
vaak -wel
als niet

Meestal

Altijd

, We houden rekening met de belastr
<! baarheid van mantelzorgers, familie en
andere naasten.
' We zoeken samen met de mantelzorgers en
J familie naar mogelijkheden om dingen te
' ondernemen met de bewoner

^

,<i
i

De regels en normen hiervoor zijn
vastgesteld in de W6B0.

Éi
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. Bëwonersgrbép , ,
Aantal bewoners
Doelgroep/type zorg
(bijvoorbeeld somatiek of psychogerlatrie) en type
gezonheldsproblematlek: dementie, Korsakov, CVA,
Type ZZP's en aantal cliënten

Hoeveel nieuwe bewoners zijn er het afgelopen halfjaar In
de bewonersgroep komen wonen?

Wat zijn de uitkomsten van cUënttevredenheldsonderzoeken?

•

ZZP4

bewoners

•

ZZP5

bewoners

•

ZZP6

bewoners

•

ZZP7

bewoners

O ZZP8

bewoners

•

ZZP9

bewoners

•

ZZP10

bewoners

li
«Si

Profiel van de gespreksleider

ili

De gespreksleider beschikt over de volgende competenties:
Kan goed aansluiten bij het werk- en denkniveau van helpenden, verzorgenden en woonassistentes en kan de verbinding leggen met het werk- en
denkniveau van andere professionals (verpleegkundigen, verpleegkundig
specialist, behandelaren en paramedici].
Kan methodisch een gesprek leiden, zorgt voor een gefaseerde opbouw
waarbij alle elementen evenwichtig aan bod komen en er voldoende tijd is
voor conclusies en het concretiseren van vervolgstappen. (Aanvullend: kan
gebruik maken van methodieken voor systematische weergave en visualiseren van wat wordt ingebracht en wordt afgesproken.)
•

Stelt zich neutraal op en kan oordeelvrije nieuwsgierige vragen stellen,
waarmee het bewustzijn van het team wordt geprikkeld.
Is uitnodigend en waarderend. Richt zich ook op wat al goed gaat en wellicht
nog verder versterkt kan worden. Hij ondersteunt het onderzoekend vermogen van de deelnemende professionals in het gesprek. De gespreksleider
daagt uit om meningen te ondersteunen met voorbeelden en feiten en helpt
het team creatief naar oplossingsrichtingen bij verbeterkansen te zoeken
(begeleid het proces van gevoel- naar ratio-naar handelen).
Heeft aandacht voor de veiligheid in de groep zorgt dat iedereen aan het
woord kan komen, dat er naar elkaar geluisterd wordt. Nodigt uit elkaar
verduidelijkende en verdiepende vragen te stellen.
Heeft aandacht voor groepsdynamische processen en bijvoorbeeld het risico
van ongelijkwaardigheid tussen gesprekspartners. Hierdoor komen perspectieven niet tegenover elkaar of hiërarchisch onder elkaar, maar naast
elkaar te staan.

•

Zorgt als nodig (vooraf) voor de randvoorwaarden voor een prettig gesprek
(zoals rust en ruimte om ongestoord het gesprek kunnen voeren).

m

a

ii

f, '•'I.

Voorbeeldformulier om de startsituatie in beeld
te brengen
Naam team/afdeling/woongroep
Totaal aantal betrokken professionals

Functies vertegenwoordigd
rond deze bewonersgroep

Fuiictie
Niveau 1: Zorghulp
Niveau 2: Helpende Zorg & Welzijn
Niveau 3: Verzorgende IG
Niveau 3: Verzorgende IG + EW'er
Niveau 3: Verzorgende IG +GVP
Niveau 4: MBO verpleegkundige
Niveau 5: HBO verpleegkundige
Niveau 5: HBO verpleegkundige * VGG
Niveau 6: Verpleegkundig Specialist
Specialist Ouderengeneeskunde
(GZI-psycholoog
Fysiotherapeut
Ergotherapeut

Diëtist
Logopedist
Maatschappelijk werker
Activiteitenbegeieider
Muziektherapeut, creatief therapeut
Geestelijk verzorger
Anders, namelijk
Type contracten
Leeftijdsopbouw van het
team
Verzuimpercentage op
teamniveau
Aantal vrijwilligers
Hoe worden vrijwilligers
ingezet?

Rollen:
• Gastvrouw/heer
• Welzijn,
• Recreatief,
• Maatje-systeem
• Huishoudelijke ondersteuning
• Anders...

Aantal FTE

Aantal mensen

I

,1
Voorbeeld format conclusies en vervolgstappen
voor teams
Conclusie en vervolgafspraken
Je hebtstellingen beantwoord op drie factoren (bewonersvraag, medewerkers en huisvestingl. Deze geven inzicht
in hoe het team met haar kennis en kunde aansluit bijwatbewoners nodig hebben. Wij willen juUie vragen een .
ioordeel te geven waar het team nu staat. Welke verbeteringen zijn nodig en mogelijk? Wat kunnen jullie zelf voor elkaar krijgen en waar kunnen jullie advies over geven aan het managemenf

Hoe goed slagen wij erin als team om met onze kennis, vaardigheden en houding aan te sluiten bij wie de
bewoners zijn en wat zij hebben aan vragen en behoeften?
Geef een cijfer tussen 1 en 10.

1

2

3

4

10

Wat wij vinden dat wij al goed doen is (sterke punten):

Wat wij gaan doen om nog beter aan de sluiten op de bewonersvraag is:
Stel je scoort 1 punt hoger. Wat is er dan anders dan nu?

Wat onze bewoners daarvan merken is:

Wat wij zelf als team kunnen oppakken om dat te bereiken:

Wie wij daarbij nodig hebben om dit voor elkaar te krijgen:
Onze vraag aan deze persoon/ dienst is:
Onze eerstyblgeiidë stëp öm als team nog meer aan te sluiten op de bewonersvraag is:

Ons plan om het voor elkaar te krijgen is
Wat gaan we doen^

Hoe is onze aanpak''

Wie doet dit^

Wanneeris het ktaar? . Wanneer evalueren
we dit?

Onze adviezen vanuit de Leidraad Persönèelssanrienstélling aan het riianagehient, HR, óplëidingéh,
de stafafdeling en/of de directie/het bestuur zijh:
' ^

9J1
Of,

Mede'werkers en vrij-willigers

Vraag 19

Nooit

Soms

Even
vaak wel Meestal
als niet :

Altijd

Als wij het nodig vinden dan kunnen wij direct
een beroep doen op andere disciplines (o.a.
Verpleegkundig Specialist, Specialist Ouderengeneeskunde, Psycholoog]. Wij voelen
ons dan over het algemeen goed geholpen,
•enk bijvoorbeeld aan incidenten, als contacten tussen bewoners niet goed verlopen,
gedrag van een bewoner dat jullie niet goed
begrijpen, als de communicatie met familie
stroef is.

Vraag 21

Wij weten van elkaar elke kennis en
vaardigheden we hebben en maken
hier gebruik van.

Vraag 22

Binnen ons team bespreken we wat ieder
van ons drijft en we maken hier in de praktijk
gebruik van.

Vraag 23

Wanneer de zorgvraag wijzigt, kunnen wé zelf:
extra deskundigheid inroepen, of regelt onze ;
manager adequate aanvulling.

Vraag 24

Binnen ons team wordt regelmatig informatie
en kennis gedeeld om de zorg en dienstverlening te verbeteren.

Vraag 28

Binnen ons team zijn de taken en roUen
verdeeld én iedereen houdt zich hieraan.

Vraag 26

Het team maakt gebruik van eikaars
deskundigheid en leert van elkaar

Vraa^ 27

In ons team kunnen we vari elkaar op aan
én spreken wij elkaar aari op gemaakte
afspraken.

Vraag 28

Wij hebben een team visie die terugkomt in
onze manier van werken.

Vraag 29

Onzé teamvisie is in lijn met de organisatie-brede visie.

Vraag 30

Binnen ons team kunnen wij flexibel in
spelen op ongeplande situaties rondom de
bewoners (bijv. ziekte van bewoners, nieuwe
bewoners, palliatieve zorg).

Vraag 31

Binnen ons team hebben wij regelruimte om
; in te spelen.op ongeplande situaties in de
personele bezetting (bijvoorbeeld ziekte).
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'Vraag 32

Vraag 33

Vraag i34

Wij bespreken binnen hét téarn rhet
el|<aar Wat onze (jjrqfessibhelel Hórmen
en waarden zijn. (We gaan hierbij uit van
de beroepsstandaardl.
KVrijwiUigers beschouwen wij als lid van'
het team
Vrijyi/iUigers hebben in het team hun eigen
rol én taken.

Randvoorwaarden

Vraag38

: Wij hebben voldoende tijd en ruimte om te leren én te ontwikkelen via feedback, reflectie
én/of siihbling.

Vraag 36

'WIJ krijgen voldoende ondersteuning en sup- |
- port van de organisatie om met verbeteringen die WIJ nodig vinden aan de slag te gaan

Vraag 37

Technologische toepassingen helpen ons
om goed bp de bewonersvraag ih te kunnen
spelen. Denk bijvoorbeeld aan apps, digitale
programma s, domotica.

Vraag 38

Ons gebouw en de inrichting van de afdeling
helpt ons bij veilige en goede zorg aan onze
bewoners. Denk aan zichtlijnen, huiselijkheid, bewegingsvrijheid,)mogelijkheid voor
bewoners en naasten om zich terüg te trek- '
ken of juist contact te hebben met anderen.* '

Meestal

IS

Literatuurlijst
Belangrijkste onderliggende bronnen voor de gehele leidraad
Ouderen in zorghuizen, broze mensen én leefplezier, Jan Gooien (2015)
IMeer is niet per se beter, de relatie tussen personele inzet en kwaliteit van
zorg in verpleeghuizen. Jan PH Hamers, Ramona Backhaus, Hanneke C
Beerens,Erik van Rossum, Hilde Verbeek (2016)

Gebruikte bronnen voor de vragenlijst:
Waardigheid en trots: liefdevolle zorg voor onze ouderen (201S)
Mijn kwaliteit van leven (Patiëntenfederatie Nederland, 2016)
Grenzen Verkennen (Vilans, 2016)
Toekomstige beroepen in de verpleging en verzorging (2015, rapport
stuurgroep over de beroepsprofielen en overgangsregeling)
Profile Dynamics Methoden zeven verschillende drijfveren (Graves)
Toolkit cliëntgericht werken met je team (Proeftuinen Ouderenzorg, 2015)
Ruimte scheppen voor welbevinden (Actiz, 201S)
Handreiking toezichthoudende domotica (VUmc, 2012)

Leidraad Verantwoorde Personeelssamenstelling
september 2016

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag b december 2016 17:29
RE: Actiz

Dank! Goed onn te weten, in alle comnnotie rondom de impactanalyse.
Met vriendelijke groet,

^
/r

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
(030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: I
(3)minwvs.nl]
Verzonden: dinsdag 6 december 2016 16:45
Aan:
i
Onderwerp: Actiz
Beste f
Ik heb nog nagevraagd of er iets bekend iets over de plannen van Actiz.
Bij W&T was bekend dat er door Actiz gewerkt wordt aan een masterplan arbeidsmarkt om voldoende personeel in
de sector te houden.
Donderdag is het VAD verpleeghuizen in de 2^ Kamer. Ook daar worden moties verwacht om het aantal
personeelsleden in de V&V te vergroten.
Groet

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericint abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venA/ijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you aie
requested to infomi the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

3
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

woensdag 7 december 2016 9:52
>
Doorst: graag spooedige reactie laatste versie brief
Brief aan Parlement TK 2016-11-22 8_10_16.docx

Urgentie:

Hoog

Van:.
.
•
g)minvws.nl>
Datum: 7 december 2016 09:41:26 CET
Aan: L
g)nza.nl>
CC: I
.@nza.nl>,
Onderwerp: graag spooedige reactie laatste versie brief
Prioriteit: Hoog

5)minvws.nl>

Hoi _
Hierbij de allerlaatste versie (met ook reactie van de staatssecretaris). Gaarne per ommegaande reactie. Ik bel zo
ook nog,
Groet

Van:
Verzonden: dinsdag 6 december 2016 22:56
Aan:
CC:
Onderwerp: Brief impactanalyse

Zie bijgaand de versie zoals aangepast na overleg met
Deze ligt nu bij stass. IVIochten jullie nog punten hebben, graag per omgaande.
Groeten,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hoi

5)minvws.nl>
\meosdaa-7_derêmher_7ai£:14:p3
FW: Impactanalyse personeelsleidraad
LZ-158662.docx

. in.

Bijgaand de brief zoals hij uiteindelijk is verstuurd.
Groet I
Van: _dienstpostbus DLZ Parlementair
Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:59
Aan:
Onderwerp: FW: Impactanalyse personeelsleidraad

Van:
Verzonden: woensdag 7 december 2016 13:49
Onderwerp: LZ: Impactanalyse personeelsleidraad
Brief aan de Voorzitter van de TK,
Onderwerp: Impactanalyse personeelsleidraad.
Verzonden d.d. 7 december 2016.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

> Retouradres Postbus 20350 2500 EJ Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer
der Staten-Generaal
Postbus 20018
2500 EA DEN HAAG

Bezoekadres
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
www. rijksoverheid. nl
Kenmerk
1053809-158662-LZ
Bi]lage(n)

Uw brief

Datum
7 december 2015
Betreft
mogelijkheid om kostprijsonderzoek NZa te vervroegenlmpactanalyse
personeelsleidraad

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de
datum en het kenmerk van
deze brief.

Geachte voorzitter.
Tijdens het AO verpleeghuiszorg van 17 november 2016 is vanuit uw Kamer door
mevrouw Bergkamp de vraag gesteld welke versnelling mogelijk zou zijn bij de
uitvoering van het kostenonderzoek van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) voor
de Wlz. Dit onderzoek - dat begin 2016 is aangekondigd en in het najaar van
2017 wordt opgeleverd - betreft groot en integraal onderhoud van de in 2007
vastgestelde tarieven op basis waarvan alle ZZP-tarieven op alle onderdelen
herijkt worden. Ik heb toegezegd dit met de NZa te zullen bespreken en uw Kamer
daarover nog voor het VAD verpleeghuiszorg te informeren, hetgeen ik hierbij doe.
De NZa heeft aangegeven begin 2017 informatie te kunnen leveren die bruikbaar
Is voor een analyse van de financiële impact die de leidraad verantwoorde
personeelssamenstelling in de sector verpleging en verzorging kan hebben. Omdat
daarbij veronderstellingen moeten worden gemaakt (bijvoorbeeld met scenario's
of bandbreedtes) kunnen de uitkomsten uiteraard afwijken van het uiteindelijke
kostenonderzoek. Op basis van deze input van de NZa en (zonodig) die van
andere partijen zal ik uw Kamer eind februari 2017 een impactanalyse van de
financiële gevolgen van de leidraad verantwoorde personeelssamenstelling
aanbieden.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

drs. M.J. van Rijn

Pagina 1 van 1

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

vrijdag 9 december 2016 12:28

Onderwerp:

Dag

RE: Nadenken over vraag - antwoord (als brokstukken voor impactanalyse)

3tal.,

Dit is niet conform de besproken werkwijze en wij gaan hier dan ook niet in mee.
De aansluiting met het kostprijsonderzoek en de gewenste zorgvuldigheid en volledigheid zijn bij deze werkwijze
niet door ons te borgen.
Ik probeerde je te bellen, maar kreeg je niet te pakken.
Tot nadere toelichting en overleg altijd bereid.
Met vriendelijke groet.

/

JC

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerlcer | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Pos<-h,><; ? n i 7 , 3502 <?A utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (
296 81 11 | E: info@nza.nl j W: viiww.nza.nl

Van:__.
^
.@minvws.nl]
Verzonden: donderdag 8 december 2016 13:55
Aan:
CC:
\

1 .

Onderwerp: Nadenken over vraag - antwoord (als brokstukken voor impactanalyse)
Beste mensen van de NZa,
Gisteren i s bijgevoegde brief naar de Tweede Kamer gestuurd, waarvan de l i j n met j u l l i e i s
afgestemd.
In tegenstelling tot eerdere gedachten wordt daar niet gesproken over een volledige
impactanalyse die wordt aangeleverd door de NZa, maar over bruikbare informatie die de NZa
kan leveren t.b.v. een analyse van de financiële impact die de leidraad verantwoorde
personeelssamenstelling in de sector verpleging en verzorging. Dit betekent dat onze vraag
aan j u l l i e in een ander daglicht komt te staan. Wij zien dat als volgt voor ons. Wij
willen j u l l i e een aantal gerichte vragen stellen, waarop wij graag van j u l l i e een antwoord
zouden willen ontvangen. Wij gaan nadenken over de vragen die we j u l l i e willen stellen,
maar we willen j u l l i e vragen om datzelfde te doen. Dat vragenlijstje zal dan vervolgens
nog een paar keer heen en weer gaan om af te stemmen, zo stellen wij ons voor.

Is het voor j u l l i e mogelijk om u i t e r l i j k aanstaande maandag (12 december) 16 uur een
eerste versie van een dergelijk l i j s t j e van door ons aan j u l l i e te stellen vragen aan te
leveren.
Overigens is het niet geheel ondenkbaar dat de Tweede Kamer op een later moment nog een
verdere versnelling zou willen ten opzichte van de nu in het vooruitzicht gestelde datum
van eind februari. Dat valt namelijk in het verkiezingsreces en wellicht willen partijen
het toch nog eerder.
Als j u l l i e nog vragen hebben over het bovenstaande, kunnen j u l l i e natuurlijk a l t i j d
contact opnemen.
Met vriendelijke groet,
Dirprtid Ianodurige Zorg

Dit bericht kan informatie bevatten die'niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzochi dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that Is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requestfid to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 12 december 2016 10:22

proces impactanalyse

Dag
Dank voor het prettige gesprek zojuist. Volgens mij komen we dan tot een planning als onderstaand. Kan jij hier eens
een eerste blik op werpen of dit is zoals jullie voor ogen hebben?
Deze leg ik om 11 uur voor aan ....

en

, Aanpassingen mailen we naar jou.

Eind van de middag zit ik bij
Ik zou het fijn vinden als we dan een min of meer vast plan van aanpak
hebben. Ik zal haar vast laten weten dat we er waarschijnlijk ook uitkomen zonder directeuren-interventies.
Hartelijke groet.

week
Nza stelt conceptparameters kostprijs
verpleeghuiszorg op
NZa doet aannames op basis van concept
leidraad over parameters
VWS en NZa stemmen aannames op basis van
concept leidraad af
doorrekenen aannames met openbare bronnen
door Nza
toetsen aannames obv definitieve leidraad door
Nza lom VWS via mail
Nza en VWS in overleg met ActiZ over
aanvullende info
Nza neemt aanvullende info op in berekeningen
(evt)
NZa en VWS overleggen over eindconclusies
Nza maakt rapport op
Nza biedt rapport aan aan VWS
VWS maakt informatie op voor Kamer obv
ra p port
VWS biedt informatie aan Kamer

Met vriendelijke groet.

12-dee

19-dfic

26-dec

2-jan

9-jan

16-^8 n

23-^ja

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleidsnnedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
' (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

-7.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 13 december 2016 16:31
RE: proces impactanalyse

Klopt©
Met vriendelijke groet.

Nederiandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerl<er | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: I
(030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 12:50
Aan:
Onderwerp: RE: proces impactanalyse

minvws.nl]

Ok dank je wel. Ik ga er van uit dat uit jouw gesprek met
gekomen.
.anza.nl]
Van: (
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 11:47
Aan:
Onderwerp: RE: proces impactanalyse
Dag
Ik heb de planning er op aangepast.
overlegt met secretariaat om gesprekken in te plannen,
spreekt,
donderdag telefonisch hierover.
Met vriendelijke groet,

Nederlandse
Zorgautpriteit

dus geen hele nieuwe inzichten naar voren zijn

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
/ (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
T:

Van:
Verzonden: maandag 12 december 2016 11:3b
Aan:
Onderwerp: RE: proces impactanalyse

aminvws.nl]

Hoi
Ik heb op dit moment 1 opmerkign en dat is dat in de week van kerst bij ons niemand in huis is i
en ik ook niet). Dus overleg liever in de week daarvoor.

~ niet.

niet

Groet
Snza.nl]
Van:
_ ,
Verzonden: maandag 12 december 2016 10:22
Aan:
CC:
Onderwerp: proces impactanalyse
Dag.

I,

Dank voor het prettige gesprek zojuist. Volgens mij komen we dan tot een planning als onderstaand. Kan jij hier eens
een eerste blik op werpen of dit is zoals jullie voor ogen hebben?
Deze leg ik om 11 uur voor aan

en _

. Aanpassingen mailen we naar jou.

Eind van de middag zit ik b i j ,
. Ik zou het fijn vinden als we dan een min of meer vast plan van aanpak
hebben. Ik zal haar vast laten weten dat we er waarschijnlijk ook uitkomen zonder directeuren-interventies.
Hartelijke groet.

week
Nza stelt conceptparameters kostprijs
verpleeghuiszorg op
NZa doet aannames op basis van concept
leidraad over parameters
VWS en NZa stemmen aannames op basis van
concept leidraad af
doorrekenen aannames met openbare bronnen
door Nza
toetsen aannames obv definitieve leidraad door
Nza lom VWS via mail
Nza en VWS in overleg met ActiZ over
aanvullende info
Nza neemt aanvullende info op in berekeningen
(evt)

12-dec

19-dec

26-dec

2-jan

9-jan

16-jan

23-ja

NZa en VWS overleggen over eindconclusies
Nza maakt rapport op
Nza biedt rapport aan aan VWS
VWS maakt informatie op voor Kamer obv
rapport
VWS biedt informatie aan Kamer

Met vriendelijke groet.

Nederiandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: '
/ (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

HHH

IH

•

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijic verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender le melden en het bericht te venAfijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from Ihe risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Overleg Impactanalyse
aanbiedingsbrief consulatieversie kwaliteitskader.pdf; consultatieversie
kwaliteitskader.pdf; Borst-norm naar NZa.xIsx

Van:
c@minvws.nl1
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 11:15
Aan::
_
CC:'
- ' '
_
._
Onderwerp: FW: Overleg Impactanalyse
Beste mensen van de NZa,
Hierbij stuur ik mede namens ...
ter informatie onze doorrekening van de 2 op 8 norm ("Borst-norm") en het
kwaliteitskader (zoals te vinden op site ZINL).
Deze stukken willen wij gebruiken als achtergrond bij de vervolgstappen ivm impactanalyse kwaliteitskader.
Uiteraard kunnen we in ons overleg morgen een toelichting geven op deze stukken. Het zou mooi zijn als jullie er
dan al een blik op hebben kunnen werpen.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 10:29
Aan:
.
Onderwerp: RE: Overleg Impactanalyse

Oorspronkelijke afspraak
Van:
S^nza.nl [mailto:'
_ ©nzajil] Namens Regulering
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 Ï3:08
Aan- D.egulering; I

,

unaerwerp: Overleg Impactanalyse
Tijd: woensdag 21 december 2016 10:30-11:30
Locatie: VWS A l 1.13

(UTC-H01:00)

Gesproken met
Aanwezig:
VWS

"

Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

NZA.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Zorginstituut Nederland

> Retouradres Postbus 320, 1110 AH Diemen
Zorginstituut Nederland

Aan de bestuurders van de relevante veldpartijen in de verpleegzorg

0540.2016137319

Datum
Betreft

15 december 2016
Consultatie concept Kwaliteitskader

'Verpleegzorg'

Eekholt 4
1112 XH Diemen
Postbus 320
1110 AH Diemen
www.zorgln5tltuutnedeHand.nl
lnfo@zlnl.nl
CnntarfnArsoon

Onze referentie

2016137319V3

Geachte heer, mevrouw.
Hierbij ontvangt u het concept van het Kwaliteitskader Verpleegzorg.
Vanaf 3 oktober heeft de Kwaliteitsraad op verzoek van de Raad van Bestuur van
het Zorginstituut deze concept versie van het kader opgesteld. Hierin kunnen nog
Wijzigingen plaatsvinden op basis van de consultatie of op basis van de toets die
plaatsvindt zodat het definitieve Kwaliteitskader Verpleegzorg opgenomen kan
worden in het Register.
Reactie termijn
We vragen u om hier namens uw organisatie uiterlijk donderdag 22 december
2 0 1 6 , 12.00 uur op te reageren. Uw reactie kunt u sturen aan de heer I
via de email:
.@zinl.nl
Let op: wij vragen u om uw reactie duidelijk te voorzien van een akkoord door het
bestuur van uw organisatie (bijvoorbeeld door een ondertekend voorblad te
scannen en als pdf mee te sturen). Reacties zonder akkoord van het bestuur van
uw organisatie worden niet in behandeling genomen.
De periode vanaf nu tot aan die datum is de consultatieperiode waarin de
Kwaliteitsraad van het Zorginstituut aan de besturen van de betrokken partijen
vraagt om een reactie op het voorliggende concept van het kwaliteitskader.
Betrokken partijen in de verpleegzorg zijn de Patiëntenfederatie Nederland, LOC,
V&VN, Verenso, ActiZ, BTN, ZN, IGZ en VWS.
Bij deze brief treft u het concept van het Kwaliteitskader Verpleegzorg aan.
Zoals telefonisch besproken vragen wij u uw feedback zo compact en concreet
mogelijk te verwoorden op maximaal een A4tje. Dat vergroot de mogelijkheid dat
uw feedback adequaat verwerkt kan worden.
Wij zullen alleen de feedback van besturen of directies van uw organisaties
meenemen. Feedback van individuele leden kunnen wij niet meenemen.
Omdat het een concept is vragen wij u prudent om te gaan met het document.
Ontvangen reacties
Na ontvangst van de reacties uit de consultatie zal de Kwaliteitsraad de definitieve
versie van het Kwaliteitskader Verpleegzorg opstellen en deze vervolgens aan de
Raad van Bestuur van het Zorginstituut aanbieden ter vaststelling.
Alle ingestuurde reacties worden op dezelfde wijze besproken en behandeld.
Pagina 1 van 2

De Kwaliteitsraad maakt uiteindelijk zelf de afweging of en hoe zij het
commentaar verwerkt. Het Zorginstituut publiceert de reacties van partijen uit
deze consultatie op zijn website.
Het einddoel staat ons allemaal voor ogen, namelijk een Kwaliteitskader
Verpleegzorg dat bijdraagt aan de verbetering van de kwaliteit van de zorg voor
kwetsbare mensen in de verpleeghuizen.

Zorginstituut Nederland

Datum
15 december 2016
Onze referentie
2016137319v3

Mocht u gedurende de consultatiepehndfi noa vragen hebben over de procedure,
fian kunt u ri^ze -t:t-pllen aan de
via :
- .azinl.nl

Met vriendelijke groet.

Kwaliteitsraad

Bijlage: concept Kwaliteitskader Verpleegzorg

Pagina 2 van 2
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1.11

Opbouw loonkosten
la
Ib

;

\r * ^"'M/G'fs

r
1.739
22%

bruto maand (hoogste trede)
opslag ORT
2 bruto jaar
3 Vakantiegeld en EJU

6 AOW-francliise
7 Basis voor AOW
8 OP-premie
êj^iégipënsl^ntMsWi^
10 AP-franchise
11 Basis voor AP
12 AP-premie

2.983
22%

1%

22%
33.104

22%
26.784

22%
36.841

35.921

43.541

33.596

13,70%

3.477

4.535

3.669

5.047

4.921

5.965

37 640
7 934

30 454

41888 8 830

40 843

^49 506

21,08%

28 860
6 084

4.603
38.198

8 610

10 436

11.675
17.185

11.675
25.965
23,50%

11.675
18.779

11.675
30.213
23,50%

11.675
29.168

11.675
37.831

26.523

23,50%

23,50%

0

6 420

a

23,50%
! ^ ; 3 .'J

2.461
22%

25.383

bruto incl vak-geld en EJU ^
5 opslag wg-lasten
ORT meenemen in basis AOW/AP (l=ja; 0=nee)
5a

Period 0 . hoogste
2.524
1.835

2.268

23,50%

; - ^ - WS3^
i ' " S6:i02l n ••;'4.4i3-19.758
9.102
0.40%

19.758
17.882
0.40%

19.758
22.130
0,40%

21.085
0,40%

36

72

43

89

84

14 Loonkosten incl wg/OP/AP
15 Loonkosten in % bruto mcl vakgeld
^
16 Indexering 2017

39 019
1,35

51747

41 329
1,36

^ 57<907

17 Loonkosten in pp 2017

39 854

2,1%
52 §55

2.1%
42 213

. 2,1%
59'r46

18 Weegfactor laagste loonschaal (knop)
19 Geurogen gemiddelde loon^per FWG

60%

40%

60%

20 Reële loonstijging 2017-2021 per jaar
21 Gewogen gemiddelde loon FWG_2021

0,8%

13 Opslagarbeidsongeschiktheidspensioenf/ : .

45.099
46^560

1,37

1,38

19.758

^

^ J O 633 1

,

4x5

11.675
4 minus 6
7x8

19.758
29.748
0,40%

19.758
18.440 4 minus 10
0

119

11x12

56 391 '
1,38

68 951
1,39

4+5+9+13

2,1%
57 598"

„2,1%
70 426

Joost T

40% r .
60%
„49 045 _ 62.774'
0,8%
0,8%

t

• : mm

7.100. Ï'"i"ïïé8i|

19.758
10.696
0,40%

2+3

64 807

40%
^

14/4

gepnkt
§2.306
MLT CPB
34.000

2. Als je bum ingudculd in fimctiegnKp 65 of lager heb je recht up een toeslag aU je een onregelmatige dienst s erkt. De toeslag utinlt berekend op basis van je geldende uurloon waarbij alsnmimum het uurloon afgeleid van ni
•22't: tussen 06.00 en 07.00 uur cn tussen 20.00 en 22.00 uur op maandag tot en met iTÏjdag:
• ii'.»: tiuscn 06.00 en 08.00 uur on tussen 12.00 en 22.00 uur op zaterdag;
-•14**: tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 cn 24.00 uur op maandag tnt en mei TOjdag;
- 49?*: tussen 00.00 en 06.00 uur en tussen 22.00 en 24.00 uur op zaterdag;
-6Wt: lussen 00.00 cn 24.00 uur op zon-cn fcesldagen co tussen 18.00 en 24.00 uur op 24 cn 31 december.

bciettinfi zondtr opslas
opsliR ORT
bczeitinn met opslaR ORT

22JX>- 06DO
1
44%
1,44

06i>0-14.00
2
2,75)6
2^5

14.00-22.00
2
5.50K
2,11

22 JX)- 06.00
1
41%

06.00-14i»
2
19%

1,4075

2.3S

14.00-22.00 lut 1 JVnernÓdtld^Hj^ï-j
2
38%
2.76

22.00-06.00
1
60%
1.6

06.00-14J10
2
60%

Berrtening opslag ORT aterdat
beiettinB zonder opslag
Opslag ORT
bezetting met opslag ORT
Brekening opstag ORT zondag
bezetting zonder opslag
opslag ORT
bezettlnu'met opslag ORT

3.2

14J1O-22.00
2
60%
3.2

m de inpassinostabel geldt. De hoogte vande toeslag is alhankelijk van het mumeiii naampje de onregelmuIigudieiLst werkt en op basis \^dcKiIgcndepciGeniages:

Voor vakantiegeld en EJU geldt een percentage van 13,7%
Voor werkgeverlasten excl. pensioenpremies hanteren wij 19,08%, dit zijn de percentages zoals afgesproken in de cao (zie onder) (bron Actiz).
Hier tellen we nog 2% extra bovenop voor scholingskosten
Hier bovenop komt nog de pensioenpremie (percentage verschilt afhankelijk van het inkomen ivm de franchise).
Vanaf

1-1-2016

OP-

FLEX-

premie*

premie**

' 23,5%

n.v.t.

Bijlage
Vanuit cao vvt zijn dit de werkgeverslasten.
Werkgeverslasten

21,08%

Basispremie WAO, WGA, IVA

5,88%

5,88%

Bijdrage kinderopvang

0,50%

0,50%

Whk rekenpremie

1,12%

1,12%

WW Awf-premie

2,44%

2,44%

WW premie Wachtgeldfonds/Sectorfonds

1,72%

1,72%

Zvw werkgeversheffing

6,75%

6,75%

0,67%

0,67%

WGA eigen risico
[Scholingskosten

:

' ^'^'h'^

";

- t%\

APpremie*

AOW-

AP-

franchis

franchis

+*

e

0,4%

€11.675

e

"€19.758

clienten;,perZZP. ;;:r
(2015).
Per dag ZZP IVV
Per dag ZZP 2VV
Per dag ZZP 3VV
Per dag ZZP 3VV

,nörraïijderi',pe'r;week nórmtijdi,* aantal' • ^^ i
in i\i2A tariefofibouw 'Gliëiit:e,i^/v;"'-;;;;:,,;i
4,05
4.546
6,66
27.406
90.184
9,05
1.437
9,05

incl.DB
incl.DB
excl.BH incl.DB
incl.BH incl.DB

1.122
4.115
9.965
159

Per dag ZZP 4VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 4VV incl.BH incl.DB

21.102
2.269

11,03
11,03

232.750
25.026

6.922
8.304
595
213
6
17
42.625
16.177
13.363
2.294
614
220
.;; V, 130,¥82-

16,77
16,83
20,62
25,14
16,23
27,81
16,77
16,83
20,62
25,14

116.080
139.760
12.259
5.361
92
481
714.817
272.267
275.549
57.666
9.962
6.117

Per dag ZZP 5VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 6VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 7VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 8VV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 9bVV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP lOVV excl.BH incl.DB
Per dag ZZP 5VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 6VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 7VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 8VV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP 9bVV incl.BH incl.DB
Per dag ZZP lOVV incl.BH incl.DB
:totaal

,

\.

; :

•,

Aantal zzp's 2015 (bron NZa)
VVl-3
VV4
VV5 en hoger
totaal

,

aandeel in^personen

aandeel VV 1 t/m 3
aandeeel V V l t/m 4
aandeel V V 4 t / m 10

-V^ .\ . . , ;

16,23
27,81

15.361
23.370
91.350
/ .i\;.j^')

,

J:'^^

"'/^.:S3Ö.082>
gewogen naa •zorgzwaarte:
nantieei-cliënten

tiancliselcliënlfjebonden
.uren

11,8%
29,8%
88,2%

6,2%
19,1%
93,8%

Onderwerp:

FW: Overleg Impactanalyse

Van:
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 16:17
Aan: _
^_ _
CC:'

li

- -

Onderwerp: RE: Overleg Impactanalyse

Beste

in;

,

Dank voor dit voorwerk. We gaan er goed naar kijken.
Naast de Inhoud zou Ik ook graag een aantal proceszaken kort doornemen:
1. Afgesproken is dat we uitgaan van de leidraad. Inmiddels is het kwaliteitskader uitgekomen
f https://www.zoravlsle.nl/Kwallteit/Nleuws/2016/12/Kwaliteitsraad-stelt-aeen-absolute-bezettingsnormverpleeahuiszora—/l. Beide documenten zijn geschikt voor de impactanalyse. Wij stellen voor primair van
het kwaliteitskader uit te gaan.
2. Er lopen momenteel nogal wat onderzoeken naast elkaar (naast jullie en wij hoor Ik ook over ActiZ, CPB
en FNV). Het risico Is dat er straks allerlei getallen de ronde doen. Om dit te mitigeren stel Ik voor dat de
NZa zijn rapport openbaar maakt, zodat we de communicatie in eigen hand hebben. Daarnaast stel Ik
voor dat we de tijd ook gebruiken om discrepanties met jullie berekening te bespreken en te verklaren.
3. De vraag Is wie we verder nog gaan betrekken bij de Impactanalyse. We hebben ActiZ gevraagd om een
goede planner die mee kan sparren over het model. Dan moet je eigenlijk ook zorgkantoren mee laten
kijken. Hoe zien jullie de rol van veldpartijen bij de Impactanalyse?
Tot morgen!

J[
/

Nedèrlandsé
Zorgautoriteit

I Directie Regulering
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utreclit | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 030 29 68 938 (secretariaat) | E:'
inza.nl 1 W: ww/w/.nza.nl

Van:'
^ ,
Q)minvws.nl]
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 11:15
Aan:
CC:
)
Onderwerp: F=W: Overleg Impactanalyse
Beste mensen van de NZa,

Hierbij stuur ik mede namens
ter informatie onze doorrekening van de 2 op 8 norm ("Borst-norm") en het
kwaliteitskader (zoals te vinden op site ZINL).
Deze stukken willen wij gebruiken als achtergrond bij de vervolgstappen ivm impactanalyse kwaliteitskader.
Uiteraard kunnen we in ons overleg morgen een toelichting geven op deze stukken. Het zou mooi zijn als jullie er
dan al een blik op hebben kunnen werpen.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 10:29
Aan:'
Onderwerp: RE: Overleg Impactanalyse

Oorspronkeliike afspraak—
Van: '
)nza.nl [mailto:';
Ojnza.nl] Namens Regulering
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 13:08
Aan: Rpqulering; !•
,
_, .
Onderwerp: Overleg Impactanalyse
Tijd: woensdag 21 december 2016 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: V\NS All.13

Gesproken met

T. (

Aanwezig:
.en

/WS

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te ven/vijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

,
j4)minvws.nl>
woensdag 21 december 2016 13:01

Kh: Doorst Overleg Impactanalyse

Lijkt me een heel goed idee om

hiervoor ook uit te nodigen (en

ook).

Van:!
'
/inza.nl]
Verzonden: woensdag 21 december 2016 12:55
Aan:
CC:
Onderwerp: Doorst: Overieg Impactanalyse
Beste,

en

Dank voor het prettige gesprek. Zoals besproken zal ik het initiatief nemen om afspraak in te plannen in de
tweede week van Januari in Utrecht. Wilden Jullie ook dat
(als ik het goed schrijf) hierbij wordt
uitgenodigd?
Met vriendelijke groet,

Van:
5)nza.nl>
Datum: 20 december 2016 16:17:21 CET
Aan:' ,
,
,
)minvws.nl>.
CC:
i@nza.nl>,
!
@nza.nl>,
®minywsjTl>,
^
•@nza.nl>,
@minvws.nl>.
_
5)minvws.nl>
Onderwerp: RE: Overleg Impactanalysé

Beste

en

Dank voor dit voorwerk. We gaan er goed naar kijken.

Naast de Inhoud zou Ik ook graag een aantal proceszaken kort doornemen:

5)minvws.nl>
.a)minvws.ni>.

Afgesproken is dat we uitgaan van de leidraad. Inmiddels is het kwaliteitskader uitgekomen
(https://www.zorqvlsie.nl/Kwalitelt/Nleuws/2016/12/Kwaliteltsraad-stelt-aeen-absolute-bezettinasnormverpleeohulszora—/V Belde documenten zijn geschikt voor de Impactanalyse. Wij stellen voor primair van het
kwaliteitskader uit te gaan.

-

Er lopen momenteel nogal wat onderzoeken naast elkaar (naast jullie en wij hoor ik ook over ActiZ, CPB en FNV).
Het risico is dat er straks alleriei getallen de ronde doen. Om dit te mitigeren stel Ik voor dat de NZa zijn rapport
openbaar maakt, zodat we de communicatie in eigen hand hebben. Daarnaast stel ik voor dat we de tijd ook
gebruiken om discrepanties met jullie berekening te bespreken en te verklaren.
De vraag Is wie we verder nog gaan betrekken bij de impactanalyse. We hebben ActlZ gevraagd om een goede
planner die mee kan sparren over het model. Dan moet je eigenlijk ook zorgkantoren mee laten kijken. Hoe zien
jullie de rol van veldpartijen bij de impactanalyse?

Tot morgen!

J[
/

Nederlandse
Zorgautoriteit

I Directie Regulering

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 030 29 68 938 (secretariaat) | E:
Stnza.nl 1 W: www.nza.nl

Van:
.aminvws.nll
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 11:15
Aan:
CC:
I
Onderwerp: FW: Overieg Impactanalyse

Beste mensen van de NZa,

Hierbij stuur ik mede namen ; . '
ter informatie onze doorrekening van de 2 op 8 norm ("Borst-norm") en het
kwaliteitskader (zoals te vinden op site ZINL).

Deze stukken willen wij gebruiken als achtergrond bij de vervolgstappen ivm impactanalyse kwaliteitskader.

Uiteraard kunnen we in ons overleg morgen een toelichting geven op deze stukken. Het zou mooi zijn als jullie er
dan al een blik op hebben kunnen werpen.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 10:29
Aan:'
i
Onderwerp: RE: Overleg Impactanalyse

Oorspronkelijke afspraak—
Van:
nza.nl [mailto:
anzajil]Namens Regulering
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 13:08
Aan:
unaerwerp: Overleg Impactanalyse
Tijd: woensdag 21 december 2016 10:30-11:30
Locatie: \/WS All.13

—

(UTC-H01:00)

Amsterdam, Beriijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.

Gesproken met

Aanwezig:

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afeenderte melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

Beste

i@minvws.nl>
woensdag 21 december 2016 13:01
I
RE: Overieg Impactanalyse

n.

Vanochtend spraken we tijdens het overleg ook even heel kort over waar wij bij MEVA mee bezig zijn als het gaat
om arbeidsmarktinformatie en -modellering. Wij zijn nu bezig met een regionaal arbeidsmarktmodel waar we op
regioniveau het zorggebruik (veelal gemeten in producten zoals door jullie gedefinieerd) willen vertalen naar
personele inzet.
Het project wordt uitgevoerd door PFZW en KIWA, als onderdeel van het landelijk onderzoeksprogramma
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (wvtfw.azwinfo.nl). Op dit moment zijn we bezig met een grote herijking van dat
programma.
Gelet op de grote ervaring aan jullie kant rondom kostprijsonderzoeken en het vertalen naar personele inzet, zou ik
graag met jullie eens doorpraten welke informatie er beschikbaar is rond de vertaling van zorgproducten naar
personele inzet (kunnen we zoveel mogelijk aansluiten bij jullie, ihkv consistentie) die daarin een goede plek kunnen
krijgen. Maar ook over de vraag welke informatie jullie wellicht nog niet hebben maar waar wel behoefte aan is, en
waar bv een arbeidsmarktonderzoekprogramma na de herijking wel antwoord op zou kunnen/moeten geven.
Wederkerigheid dus.
Wie bij de NZa kan ik daarover het beste benaderen?
Hartelijke groeten.

Ministerie van Volksaezondheld, Welziln en Soort
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt |
Postbus 20350 j 2500 EJ | Den Haag j

Tel.: •

- - - • g.|.^gj|.

Oorspronkelijke afspraak—
Van:
Namens Regulering
Verzonden: maandag 19 december 2016 15:16
Aan: Regulering;
Onderwerp: FW: Overleg Impactanalyse
Tijd: woensdag 21 december 2016 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: VWS All.13

Bijgaand zoals zojuist besproken, mail ik afspraak met NZa door. (voor
—Oorspronkelijke afspraak—
Van:
;@)nza.nl [mailto:
.anza.nlj Namens Regulering
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 13:08
Aan: Regulering;
Onderwerp: Overleg Impactanalyse

ter info)

Tijd: woensdag 21 december 2016 10:30-11:30 (UTC-i-01:00) Amsterdam, Beriijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: VWS All.13

Gesproken met I

.. T.'

Aanwezig:
en

VWS

1

NZA.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

3
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

@minvws.nl>
donderdag: 22.december 2016 9^02

RE: Overleg Impactanalyse
scenario's combi 1 % - 14122016.xlsx

Hierbij het conceptmodel waarmee er wordt gerekend aan tekorten/overschotten. Het wachtwoord is '
Het tabblad '2 personeelssamenstelling' laat de personeelssamenstelling per sector zien. Graag vertrouwelijk
behandelen! Het is nog concept. Naar verwachting verandert er niets meer aan het model. Half januari wordt het
model openbaar. Alle data zijn gebaseerd op de continue dataverzameling in het programma Arbeidsmarkt Zorg en
Welzijn. Meer informatie is te vinden op http://www.azwinfo.nl.
Zoals ik gisteren al aankondigde, wordt er op dit moment gewerkt aan een herijking van het programma AZW.
Onderdeel daarvan is een uitgebreid personeelsscenariomodel waarin zorgproducten worden gekoppeld aan
personele inzet. Dat wordt ontwikkeld door oa PFZW en KIWA en zal de basis vormen voor het herijkte programma
dat begin 2018 van start gaat. Zij gebruiken daarvoor op dit moment jullie rapport "Indicatieve prijzen
zorgzwaartepakketten" voor de FWG-mix. Graag praten wij (buiten het kader van het kwaliteitskader / herijking
zzps), nog een keer met jullie door of zij ook voor andere zorgproducten zoveel mogelijk bij jullie aan kunnen sluiten.
Groeten,

Ministerie van Volksaezondheld, Welzijn en Sport
Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt
Afdeling Beroepen, Opleidingen en Arbeidsmarkt |
Postbus 20350 | 2500 EJ | Den Haag |
Tel.:
I E-mail:
Sminvws.nl |
Van: I
V e r z o n d e n : dinsdaa 20 december 2016 15:21
Aan: .
CC: I
@nza.nl); I
O n d e r w e r p : RE: Overieg Impactanalyse

@nza.nl)
^

Zie onderstaande. Dank!

Groeten,

Ministerie van Volksqezondheid. Welziln en Sport | Directie Macro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt |
Parnassusplein 5 | 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 I 2500 EJ | Den Haag |
Tel.:
"
I E-mail:
@minvws.nl |

_.^ . •
V

Van:

Verzonden: dinsdag 20 december 2016 14:52
Aan:
CC: ~ • • •
.anza.nl);
©nza.nl)
Onderwerp: Kt:: uveneg impactanalyse
Hoi
Zie vraag NZa (met Nza in CC). Antwoord is natuuriijk Bron AZW Toekomstverkenning 2016-2020 (nog te
verschijnen)
Kunnen we deze bron ook al aan NZa ter beschikking stellen?
Groet,

Van:_
.
,
ginza.nll
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 13:17
Aan:^
CC:
Onderwerp: RÉ: Overieg Impactanalyse
mag ik even vooruitlopen (veel respect overigens voor de berekening)
Hoe kom je aan de 150.721 in 057?
Dat is het aantal huidig FTE dat je aan VV4-10 toekent (met een correctie en nog incl overhead)
Dat is wel een "key" input toch? Is die afgeleid van de 247.000 (D56)?
Met vr groet.
Van:
aminvws.nl]
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 11:15
Aan:
, -. ^
CC:
Onderwerp: FW: Overleg Impactanalyse
Beste mensen van de NZa,
Hierbij stuur ik mede namens
i ter informatie onze doorrekening van de 2 op 8 norm ("Borst-norm") en het
kwaliteitskader (zoals te vinden op site ZINL).
Deze stukken willen wij gebruiken als achtergrond bij de vervolgstappen ivm impactanalyse kwaliteitskader.
Uiteraard kunnen we in ons overieg morgen een toelichting geven op deze stukken. Het zou mooi zijn als jullie er
dan al een blik op hebben kunnen werpen.

Groet,

Van: i

_

Verzonden: dinsdag 20 december 2016 10:29
Aan:'
Onderwerp: RE: Overleg Impactanalyse

Oorspronkelijke afspraak
Van:
'nza.nl [mailto:
ginza.nll Namens Regulering
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 lóiuS
Aan: Regulering; 1Onderwerp: Overleg Impactanalyse
Tijd: woensdag 21 december 2016 10:30-11:30 (UTC-i-01:00) Amsterdam, Beriijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: VWS All.13

Gesproken met I
Aanwezig:
VWS

_ NZA.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain infonnatlon that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

L,L.:ti
Hbo-verpleegkund^e

M bo-verpleegku nd ige

Doktersassistenten

Sociaal pedagt^ische hulpverlening

Pedagogiek (hbo)

Maatschappelijk werk en dienstverlening

Culturele en maatschappelijke vorming

Pedagogisch werkers niveau 4

Sociaal cultureel werkers niveau 4

Sociaal dienstverlener niveau 4

Medewerker maatschappelijke zorg niveau 4

Pedago^sch werkers niveau 3

Medewerker maatschappdQke zorg nhfeau 3

WbaolulB resultaten lopenè per feeenafio

Minder vraag scenario

Veel vraag scenario hoofdlijnenakkoorden

Veel vraag scenario CPB

iCorrectië kijkt naar overschotten ged'urênde twee jaren en als dezg groter zijn dan 1% van de werkgelegenheid 'm dat jaar dan waarden ze in het tweede jaar gjèëc
Minder vraag

t.1€f

'2020
9.

3.i^
3 913
4 027

1.«93
872
1.017
1 022
1 028

1.®«
14S2
2 435
2 402

aSH!
MTS
3 364
a.468

17
4^
1m:
8OD
78S

'§4i
-424
-311
-355
-359

§25
1.044
1.217
1 214
1.229

148
1««
176
165
164

Netto v^ag!(nïrcorrectie)
3.596
3,282
%Mi.
3>S13
4,027

2jS3.
2,4t1
ai43
2,424

dar
1.593
972
1.017
1.022
1.028

2.168
3.250
4,102
2.43i
2.402

1.083
1.067
1.094
964
992

3.tii
3.163
3.t47
3j9i
3 807

v3
5-394
atli
6.79»
6.981

i.09®
6.615
f.S74
4737
§865

1.329
1.732
94>8
80©
2.tt1

m
m

37
3S

1.781
1.814
1.540
1.507
1 531

md6
925
1.044
1.217
1.214
1.229

cmy6

pw4

148
166
176
1.65
164

1.167
1.470
t.5S4
1.200
1.913

98
111
116
98
96

807
779
783
1.044
1.061

1.031
1.052
1.179
1.018
1.034

157
116
95
9$
100

1.7ti
1.544
1.420
1J38
1.573

s.cw4;
186
151
127
108
112

187
185
178
182
188

cmvè

;pw4
7,6

ggw4
16,1

'sd4
21,6

331
165
116
87
85

419
148
149
140
146
153

p6
-26
82
182
124
107

^AanBodoversch^öt'voor cqrrectle (abs)
v3

i^ïSs^ppi

1^4
1200
1 232

«4 •
St
23
22

»7

m

4i§1i

• 47?

714
710

487
496

1.629
1T45
2.«i

926
969
1.062
1.088
1.11,5

IS";»

f
Sit-
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

I
dinsdag 10 januari 2017 11:33

;@minvws.nl>

ik kom vanmiddag samen met

Hoi
Ik kom vanmiddag samen met

. Kun jij ons aanmelden.

Groet I
Oorspronkelijke afspraak
Van: "
,~ "
[mailto:.
(.o nza.nl]
Verzonaen: ainsdag 10 januari 2017 11:25
Aan:!
Onderwerp: overleg impactanalyse NZa - ZIN - VWS
Tijd: dinsdag 10 januari 2017 15:30-16:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: NZa zaai 005

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendehjk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht l<an informatie bevatten die niet voor u is bestemtJ. indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te vera/ijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt metrisico'sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:

i
woênsdi^ ïïjanuari 2017 12:47

Aan:

..

.

^

@minvws.nl>

•

(azinl.nl';

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Interpretatie VWS personeelsleidraad
Aannames kwaliteitskader 11 januari.docx

Urgentie:

Hoog

Beste mensen van Zorginstituut en NZa,
Gisteren hebben wij een zeer nuttig gesprek gehad over de impactanalyse. De NZa heeft daarbij hun
berekeningswijze gepresenteerd. Belangrijk is de interpretatie van de normen uit het kwaliteitskader (vooral
hoofdstuk 6). We hebben gisteren afgesproken dat wij onze interpretatie van de normen uit het kwaliteitskader ook
naar Zorginstituut en NZa zouden mailen om daarmee ook een toetst te kunnen ontvangen op onze interpretatie. (Ik
ben ervan uitgegaan dat _
deze nog niet aan jullie had verzonden). Wij gaan ervan uit dat we nog regelmatig
bij elkaar de gehanteerde aannames kunnen toetsen en elkaar kunnen bevragen over de gehanteerde aannames. Ik
verwacht dat we elkaar in de komende weken nog regelmatig zullen spreken en mailen om daarmee tot een
gedragen interpretatie te kunnen komen van de (financiële) impact van het kwaliteitskader.
Met vriendelijke groet.

Van: I
_
&)nza.n\]
Verzonden: dinsdag 10 januari 2017 19:05
Aan:
CC::

1)zinl.nr

Onderwerp: Presentatie impactanalyse
Beste

•

en

Bijgaand vinden jullie de concept presentatie van de impactanalyse, zoals net besproken met enkele aanpassingen.
Ook hiervoor het gemak bijgevoegd, overzicht met de roostertijden van de 3 besproken 'diensten' varianten.
Voor vragen en/of ideeën, horen we het uiteraard graag.
Fijne avond. Met vriendelijke groet.

Nederlandse
Zorgaut<ïriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 I E: infoOinza.nl | W : www.nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vera/ijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt metrisico'sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

T e k s t kwaliteitskader
Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve
zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan,
intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee
zorgveHeners beschikbaar om deze taken te
verrichten.

Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in
de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte om
de aanwezige bewoners de benodigde aandacht
en nabijheid te bieden en toezicht te houden.
Wanneer een bewoner de ruimte moet verlaten is
er iemand aanwezig om dit op te vangen. Hierbij
kan ook gedacht wórden aan de inzet van een
vrijwilliger of familielid. Dit kwaliteitskader vraagt
wel nadrukkelijke aandacht voor de afbakening
tussen professionele verantwoordelijkheid en de
inzet van familie en vrijwilligers.

Gedane a a n n a m e s
Bullit 1 en 2 van paragraaf 6.3 zijn geen
gescheiden processen. Er zijn tijdens
intensieve zorgmomenten 2 zorgverleners op
de groep; één zorgverlener is continu
beschikbaar voor zorgtaken en de ander is
primair in de huiskamer bij bewoners, maar
kan ook kortdurend assisteren bij zorgtaken.
De maaltijd valt niet onder intensief
zorgmoment. Er zijn tijdens de maaltijd ons
inziens wel 2 personen nodig, maar slechts 1
daarvan hoeft zorgprofessional te zijn.
We gaan uit van de landelijke mix aan
zorgverleners voor het vaststellen van het
niveau van de zorgverlening zoals ook door
het CPB is gebruikt.
We stellen de intensieve zorgmomenten op 3
uur ochtend, 3 uur avond en 1 uur per dag
extra. (Dit betekent dus dat er gedurende 7
uur per dag een bezetting is van 2
professionals, naast de hieronder opgenomen
vlinderkrachten)
De Nemand' iri de huiskamer is in principe
een zorgprofessional (VIG), omdat ook
toezicht, signaleren en ingrijpen op gedrag
deskundigheid vraagt.
We gaan er vanuit dat niet iedere bewoner
die de kamer verlaat, begeleiding nodig
heeft. De noodzaak van de aanwezigheid van
een tweede persoon is er alleen wanneer een
bewoner vanwege zijn behoefte aan zorg de
huiskamer verlaat en op zijn eigen kamer
zorg ontvangt.
Deze tweede persoon die op de huiskamer
achterblijft kan een gastvrouw/vrijwilliger
zijn, tenzij er sprake is van langdurige
afwezigheid van de zorgprofessional (langer
dan een half uur). In dat geval moet er een
tweede professional als vlinderkracht kunnen
inspringen vanwege de behoefte aan
professioneel toezicht.

Kengetallen

In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per
groep iemand aanwezig die de juiste kennis en
competenties heeft om separaat van de zorgtaken
aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle daginvulling van cliënten.

De zorgverleners die in direct contact zijn met de
cliënten, kennen hun naam, zijn op de hoogte van

Voor het rekenmodel rekenen we hiervoor
met 1 vlinderkracht op 32 bewoners (4
groepen) tussen 7 en 23.00 uur. Dit betekent
dat er tijdens de "niet drukke uren" van 9 uur
per dag, naast de vaste medewerker op de
groep er per groep van 8 bewoners
gemiddeld 4 uur beschikbaar is in de vorm
van vlinderkrachten.
We rekenen voor zinvolle daginvulling met
een dagdienst van 8 uur.
We gaan er vanuit dat met 'separaat van de
zorgtaken' wordt bedoeld dat deze persoon
de mogelijkheid heeft te stoppen met
bepaalde taken/activiteiten (bijv. koken, was
opvouwen, zorgplannen bijwerken) wanneer
de situatie er om vraagt en
nabijheid/aandacht nodig is. Dat wil niet
zeggen dat deze persoon niet ook belast kan
worden met deze zorgtaken.
Zinvolle daginvulling is niet hetzelfde als
dagbesteding. Het gaat bij zinvolle
daginvulling ook om het kunnen aansluiten
bij het leefritme van bewoners, weten dat
iemand graag in een tijdschrift bladert of
graag zingt, weten van welke muziek iemand
houdt etc. en daar in voorzien.
Voor 5 0 % van de 8 uur gaan we er vanuit
dat degene die permanent op de huiskamer
is (de VIG-er) kan voorzien in een zinvolle
daginvulling.
Voor 5 0 % gaan we er vanuit dat er aparte
activiteiten moeten worden georganiseerd,
soms in groepsverband en soms één-op-één
met een bewoner (bijv. wandelen). Dit hoeft
geen zorgprofessional te zijn; ook
vrijwilligers kunnen hier in voorzien. We gaan
uit van een 50-50 verdeling: 2 uur op het
niveau activiteitenbegeleiding en 2 uur met
vrijwilligers/mantelzorgers.
We gaan ervan uit dat dit een extra impuls
vergt voor tijdelijke krachten en nieuwe

hun achtergrond en persoonlijke wensen.

medewerkers. Zij moeten door het bestaande
personeel voldoende worden geïnformeerd.
•
Dit vergt de inzet van extra uren. We gaan
ervan dat een briefing over een groep
bewoners 2 uur in beslag neemt van 2
medewerkers. Dus 4 uur per briefing.
•
Qua aantal tijdelijke kractiten/nieuwe
medewerkers waarvoor een briefing nodig is
gaan we uit van 30.000 per jaar. Ter
achtergrond: het aantal cliëntgebonden
medewerkers voor cliënten W 4 - 1 0 bedraagt
ruim 150.000.
•
De extra impuls vergt dus op jaarbasis de
'beschikbaarheid' van 120.000 extra uren
(60.000 uur nieuwe medewerkers en 60.000
uur bestaande medewerkers)
Valt samen met 2® bullit

•

Er is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar
kennis en vaardigheden aansluit bij de
(zorg)vragen en (zorg)behoeften van de cliënten
en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste
zorgtaken.

•

Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor
cliënten met een indicatie verblijf met verpleging
of behandeling, 24/7 een BIG geregistreerde
verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse^.

Wij gaan ervan uit dat door de andere bullits het
aantal medewerkers en daarmee ook het aantal
BIG geregistreerde verpleegkundigen toeneemt.
Om die reden boeken wij voor deze bullit niets
extra's in.

•

Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor
cliënten met een indicatie verblijf met verpleging
of behandeling 24/7 een arts bereikbaar en
oproepbaar. Deze arts reageert direct en is uiterlijk
binnen 30 minuten ter plaatse.

PM. Uitzoeken of dit onder standaard
bereikbaarheid artsen valt.

•

Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen
beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of
toenemende complexiteit zoals: opschalen van

Wij vinden dit een vage norm. 24/7 een
meerzorgaanvraag moeten kunnen indienen?
24/7 een gedragskundige kunnen inschakelen?

' Dit Is een indicatie. De beroepsvereniging V&VN wordt gevraagd op uiterlijk 1 juli 2017 met een definitieve norm voor bereikbaarheid en beschikbaarheid te komen.

personeel (inzetten mobiel team), inroepen
specialist ouderengeneeskunde, overleg medisch
specialist of gedragsdeskundige, tijdelijke
overplaatsing cliënt naar andere afdeling in
dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum
voor Consultatie en Expertise (CCE), ingang zetten
'meer-zorg'.

De medische zorg is al geregeld onder de vorige
punten. De rest moet met reguliere inzet en staf
kunnen worden opgevangen. Geen extra inzet
nodig.

9.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 16 januari 2017 17:19

RE: Overleg Impactanalyse

Ha .
Dat klopt, ik reageerde op de mail van 20/12.
Wij zaten te stoeien met de functiemix en de feitelijke inschaling (begin of einde van de schaal), en vroegen ons
af hoe jullie dat hadden ingeschat (of gebaseerd op iets anders).
Jullie inschatting is helder, we kijken of we die ook hanteren of nog iets beters vinden, zonder daar uitputtend
naar te gaan zoeken.
Groet,
Van:'
öminvws.nl]
Verzonden: maandag 16 januari 2017 17:06
Aan:.
CC:
Onderwerp: RE: Overleg impaaanaiystj
Hallo

Wij zijn natuurlijk erg benieuwd naar jullie vorderingen en kijken uit naar ons overleg a.s. donderdag.
Ik veronderstelde dat via mijn mail van 20/12 (zie ingesloten bericht) de onderbouwing van onze 54 duizend euro
redelijk te volgen zou zijn.
Zie 2^ tabblad van de Excel. We hebben dus een mix verondersteld van FWG25/35/45. De extra benodigde fte's voor
de bezetting hebben wij dus de facto berekend tegen een evenredige mix van "1/3 -1/3 - 1 / 3 " van FWG25/35/45.
Verder hebben we ons voor de productieve fte's gebaseerd op de meest recente AZW-info en een inschatting per
categorie in hoeverre ze een bijdrage kunne leveren aan de bezetting op de groep.
Dat komt neer op 68,94% van de fte's. Zie 1^ tabblad, cel G36.
Groet,

Van:
g^nza.nl]
Verzonden: maandag 16 januari 2017 12:56
Aan:
CC:'
Onderwerp: RE: Overleg impactanalyse
Hoi '
Nog een verlate vraag over deze analyse.
Wij zijn in ons model nu bezig om fte om te rekenen naar geld.

De vraag is dan welke loonkosten je aan welk deskundigheidsniveau hangt. Dat kan op basis van de cao, maar de
cao geeft aan dat er meerdere salarisschalen aan deskundigheidsniveaus kunnen hangen (bijvoorbeeld niveau 3:
schaal 30 of 35).
In openbare data konden we daar niet echt iets over vinden. Dageraad zegt er wel wat over, maar niet landelijk.
We denken nl. dat er nogal wat variatie zit tussen aanbieders.
Hoe zijn jullie met dit vraagstuk omgegaan?
Alvast bedankt.

Van:'
<g)mlnvws.nl1
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 11:15
Aan:.
CC:
~
Onderwerp: FW: Overleg Impactanalyse
Beste mensen van de NZa,
Hierbij stuur ik mede namens
I ter informatie onze doorrekening van de 2 op 8 norm ("Borst-norm") en het
kwaliteitskader (zoals te vinden op site ZINL).
Deze stukken willen wij gebruiken als achtergrond bij de vervolgstappen ivm impactanalyse kwaliteitskader.
Uiteraard kunnen we in ons overleg morgen een toelichting geven op deze stukken. Het zou mooi zijn als jullie er
dan al een blik op hebben kunnen werpen.

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 20 december 2016 10:29
Aan:
)
Onderwerp: RE: Overleg Impactanalyse

—Oorspronkelijke afspraak—
Van:
&nza.n\ rmailto:
Verzonden: dinsdag 13 december 4uit>
Aan: Regulering; I

(jSnza.nll Namens Regulering
IJ:08

Onaerwerp: Overleg Impactanalyse
Tijd: woensdag 21 december 2016 10:30-11:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: VWS All.13

Gesproken met 1
Aanwezig:
VWS

;

NZA.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vera/ijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt metrisico'sverbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste

donderdag 19 januari 2017 22:25
©minvws.nl'
Impactanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Impactanalyse verpleeghuiszorg - versie 170119 tbv VWS.docx; Berekening
Dageraad casus A.pdf; Berekening Kwaliteitskader.pdf; Berekening
Kwaliteitskader_variant.pdf

;n,

Zoals beloofd bijgaand een concept van onze impactanalyse. Deze wordt, zoals al aangegeven, nadrukkelijk in
vertrouwen toegestuurd. Het is namelijk een versie waar nog aan wordt gewerkt.
Gezien de druk op dit dossier en de korte termijnen, willen we jullie echter al wel op de hoogte stellen van de
voorlopige uitkomsten. Op deze wijze kunnen jullie de door ons geraamde cijfers plaatsen in een denkkader en een
rekenwijze. Mochten er vragen zijn over de rekenwijze en/of gekozen uitgangspunten, lichten we deze natuurlijk
graag toe. Graag spreken we met jullie verder over de gevolgen van een dergelijke impact.
De definitieve versie van dit document ligt op 31 januari voor in onze RvB. Publicatie door de NZa daaropvolgend zal
in overleg met jullie plaatsvinden.
Met vriendelijke groet.
Mede namens

en

Nederlandse
Zorgautoriteit

DeieiasmeaewerKer | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: '
" (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

15
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 25 januari 2017 11:41

RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse

De levensloopbijdrage van 0,5% vervalt per 2017.
Maar we doen nu alles op 2016.

Van:'
Verzonden: woensdag 25 januari 2017 11:33
Aan:
•
CC:
Onderwerp: RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse
Hoi!
Dit is de feedback van

van Actiz op onze "sociale lasten" berekening.

- WGA eigen risico kon hij niet plaatsen (ik heb;

/veer gemaild)

-Hij miste nog een post reiskostenvergoeding (voor intramurale zorg is dit mogelijk te verwaarlozen)
-En eén percentage van 0,5% levensloopbijdrage (stond in de cao, ik heb
' gemaild, ik zal het nog eyen
checken)
-De berekening met vakantietoeslag en EJU moet "over elkaar heen" : dus ((12 maanden salaris) * vakantietoeslag)
* EJU
-Verder vond hij trede 8 te laag, hij gaf aan dat voor FWG 35 men gemiddeld 1 trede onder het maximum zitten. Dat
zou dan trede 10 zijn (van de 11 tredes).
Het HHM rapport bevat trede 8.
Dat heeft wel een effect (8 of 10), dat laat de totale impact met 5% stijgen.

> 2335/2524
[1] 0.9251189
> 2460/2524
[1] 0.9746434
Het dageraad rapport zit op 95% RSP, dat zou dan corresponderen met trede 9.

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
i
Verzonden: woensdag 25 januari 2017 10:02
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse
Ik heb NU een belafspraak met de pensioenraad....:-)
—Oorspronkelijk bericht—

Van:
Verzonden: dinsdag 24 januari 2017 15:47
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse

Is het nog een beetje gelukt met de sociale lasten? Wanneer zou je iets kunnen toesturen? Dank alvast!

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
Oorspronkelijk berichtVan: \
Verzonden: maandag 23 januari 2017 13:02

Aan:\
CC: I
Onderwerp: RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse
Prima!
Mijn nr:

Oorspronkelijk bericht—
Van: \
..
5)minvws.nl]
Verzonden: maandag 23 januari 2017 12:55
Aan:
CC:,
Onderwerp: RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse
Hoi
Ik was vanochtend druk met andere zaken (oa lezen van jullie concept analyse;-)).
Ik heb zojuist contact gehad met mijn collega
omtrent het punt van de wg-bijdrage in de
pensioenen.
Hij belt me er zo over terug. Ik weet niet precies hoe laat. Het zou dus handig zijn als ik jou daarna kan bellen (ipv
onze bel-afspraak van 13.00 uur dus iets later).
Kan je daarom jouw nummer doorgeven?
Groet,

—Oorspronkelijk bericht—
Van:'
. .
@nza.nl]
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 17:00
Aan:'
CC:
Onderwerp: RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse

13.00 staat genoteerd, dank!
—Oorspronkelijk bericht—
Van:'
,
. :@minvws.nl]
Verzonden: vrijdag 20 ianuari 2017 16:57
Aan.'
CC;
Onderwerp: RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse
Hallo
Zullen we maandag begin van de middag bellen? is 13.00 uur een optie? Mijn nummer is \
andere punten opkomen dan kunnen we daar ook bij stil staan.

Mochten er

Ik heb het Actiz document nog niet bekeken, maar de toelichting klinkt plausibel qua 50/50- verdeling. En
gevoelsmatig zou dan de 23,5% idd het equivalent moeten zijn van 100 (maar dat wil ik nog verifiëren ).
Groet,..
Original Message
From: . ,
pnza.nl]
Sent: Friday, January 20, 2017 04:45 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject:

RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse

Hallo
Dank voor je reactie, duidelijk verhaal.

Ik heb even zitten googlen, en kom bij een informatief document van ActiZ

https://www.actiz.nl/stream/salarisinformatie-2016.pdf p5

Daar lees ik dat 50% van de totale (pensioen) premielasten wordt "verhaald" op de werknemer.
Zou dat kunnen betekenen dat het in wordt gehouden op het salaris van de werknemer?

En dat we door 23,5% te hanteren in feite dubbel tellen voor de werkgeverslasten?
Met 11,75% kom je op een opslag van 8% uit (de helft van jouw gewogen 16%), dat is precies wat ik bij Sevagram
zie.

Wat denk jij? Hoe laat zal ik maandag bellen? Op welk nr kan ik je bereiken?

Van:'
@minvws.nl]
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 15:37
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse

Hoi

Dank voor je mail. Laten we maandag even bellen. Alvast wel een schot voor de boeg.

Onze wg-lasten excl pensioenpremies zijn als volgt opgebouwd:

Werkgeverslasten
21,08%

Basispremie WAO, WGA, IVA
5,88%

Bijdrage kinderopvang
0,50%

Whk rekenpremie
1,12%

WW Awf-premie
2,44%

WW premie Wachtgeldfonds/Sectorfonds
1,72%

Zvw werkgeversheffing

6,75%

WGA eigen risico
0,67%

Scholingskosten
2%

Ik snap dus jouw opmerking dat het vreemd is dat KPMG bij haar sociale lasten incl pensioenpremies op ca
21% uitkomt. Op bIz 85 van hun rapport geven ze inderdaad aan dat de werkgeversbijdrage in de pensioenen hierin
zou zitten. Dit lijkt dus moeilijk met elkaar te rijmen. Misschien kunnen jullie nog elders een voorbeeldberekening
vinden van de opbouw van de loonkosten, incl wg-bijdrage pensioenen om eea te vergelijken?

Mbt je tweede punt over de ORT: Ik ben nog even in mijn eigen model gedoken. Ik zag dat ik de ORT berekend
heb obv een vooezetting van 1 op 8 in de nacht en 2 op 8 overdag. Ik realiseer me nu dat dit niet consistent is met
de variant die wij uiteindelijk hebben doorgerekend voor het manifest. Daarbij zijn we in de nacht namelijk
uitgegaan van 1 op 32 (dus 0,25 op 8). Indien je dat dus in mijn eenvoudige ORT-model aanpast kom je uit op 17,4%
in plaats van 21,6%. Dat komt daarmee weer dichtbij de 16,5% van HHM.

Berekening opslag ORT maandag t/m vrijdag

22.00- 06.00
06.00-14.00
14.00-22.00
totaal/gemiddeld

bezetting zonder opslag
0,25
2
2
4,25

opslag ORT
44%
2,75%
5,50%
6,5%

bezetting met opslag ORT
0,36
2,055
2,11
4,525

Berekening opslag ORT zatyerdag

22.00- 06.00
06.00-14.00
14.00-22.00
totaal/gemiddeld

bezetting zonder opslag
0,25
2
2
4,25

opslag ORT
41%
19%
38%

29,2%
bezetting met opslag ORT
0,351875
2,38
2,76

5,491875

Berekening opslag ORT zondag

22.00- 06.00
06.00-14.00
14.00-22.00
totaal/gemiddeld

bezetting zonder opslag
0,25
2
2
4,25

opslag ORT
60%
60%
60%
60,0%

bezetting met opslag ORT
0,4
3,2

3,2
6,8

gemiddeld

17,4%

Groet,

Van: .
Jnza.nl]
Verzonden: vrijdag 20 januari 2017 15:14
Aan:
CC:
Onderwerp: ORT en pensioenpremies bij impactanalyse

Hallo

Ingrediënten van onze impactanalyse zijn o.a. het ORT percentage en de sociale lasten inclusief pensioenpremies.
Uit ons concept:

Er is gekozen om cijfers over schaal en trede uit de praktijk in te zetten, waarbij deze niet landelijk getoetst zijn.
Vervolgens zijn de bruto loonkosten berekend. Daarvoor hebben we aannames gedaan. Vakantiegeld,
eindejaarsuitkering en onregelmatigheidstoeslag berekenen e op resp. 8%, 6% en 15,6% van het brutosalaris. Op dit
bedrag komen werkgeverslasten van 35%. Deze aannames worden nog verder getoetst, maar stemmen overeen
met onze deelwaarnemingen.

Hierbij heb ik veel geleerd van jouw Excel!

Hierover heb ik twee vragen / checks.
Ik schrijf ze hieronder even uit, maar misschien dat we even kunnen bellen?
Dan kan ik eea toelichten? Zou dit bijvoorbeeld vanmiddag of maandag schikken?
8

Met vr groet.

In het ZZP kostprijsmodel wordt gerekend met een percentage sociale lasten van 21%.
Voor zover ik kan achterhalen (KPMG 2004) zou dit inclusief pensioenpremies zijn.

http://www.invoorzorg.nl/docs/ivz/werkenmetZZPs/Functiegerichte_kostprijzen.pdf p85

Dit is nogal een verschil met het percentage ob basis van jouw Excel, waarbij sociale lasten ex. PP al op 21% zit, en
de pensioenpremie hier nog bovenop komt.
Dit varieert van 14-18%, gemiddeld 16% van het brutosalaris ine vak geld en EJU.
Dan komen de totale sociale lasten incl PP op 35-39%.
De jaarrekening van
34% totaal.

(heb er maar even 1 gepakt) heeft 25% sociale lasten en 9% pensioenpremies, dus

Dat is in lijn met jouw berekening.
In de impact analyse werken we daarom nu voorlopig met 35% als "grofweg".

Snap jij waarom het percentage sociale lasten in het kostprijsmodel zo laag is?

Twee punt is de ORT.
Het bureau HHM heeft in het rapport herijking parameter waarden ZZP model het ORT percentage voor V&V
woonzorg op 16,5 % berekend.
Dit is lager dan de ORT berekening uit jouw Excel (maar een stuk hoger dan het ORT percentage uit het KPMG
kostprijsmodel (6,8% p55)

Wat zijn voors en tegens om met een modelmatige ORT vs een recent gemeten ORT percentage te rekenen?

Beleidsmedeewtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
E:,
'©nza.nl | W: www.nza.nl <http://www.nza.nl/>

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband h Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:

@minvws.nl>
donderHan 2b lanuai i 2017 12:24
^ r/zinl.nl'; (
@nza.ni';'
' Jnza.nl';'
ïnza.nl'
Impactanalyse NZa over financiële gevolgen kwaliteitskader Verpleegzorg

Allen, we hebben afgesproken om vrijdag 27 januari van 11.30 tot 12.30 door te praten over de impactanalyse NZa
over de financiële gevolgen kwaliteitskader verpleeghuizen.
Hiervoor is zaal 7.1 gereserveerd bij Vilans.
Groeten

Oorspronkelijke afspraak
Van:
Verzonden: vrijdag 20 ianuari 2017 17:11
A
a
n
:
.
.
•@zinl.nr;'
©nza.nl';
Snza.nr;' ~
©nza.nl';'
i@nza.nr;
'
"nza.nl';
, Sinza.nl'
Onderwerp: Impactanalyse NZa over financiële gevolgen kwaliteitskader Verpleegzorg
Tijd: dinsdag 24 januari 2017 9:00-10:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: A-06.08

Tijd: dinsdag 24 januari 2017 9:00-10:15 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlijn, Bern, Rome, Stockholm, Wenen.
Locatie: A-06.08
Opmerking: in de GMT-offset hierboven is geen rekening gehouden met correcties voor de zomertijd.

Maandag zal het stuk worden nagezonden.
Vanwege de medewerkersdag is VWS maandag slecht bereikbaar.
Bij vragen kunt u een mail sturen naar
@minvws.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scüade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@minvws.nl>
vrijdag 27 januari 2017 8:14

FW: wga eigen risico

Hallo
Met excuses, ik realiseerde me zojuist dat ik onderstaande nog niet naar jou had doorgegeven©: Kan je hiermee uit
de voeten?
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 25 januari 2017 17:20
Aan:'
CC:
Onderwerp: RE: wga eigen risico
Hoi
Helder. Het lijkt mij ook het beste om uit te gaan van 2017-premies. Dat lost direct het vraagstuk op van de
levensloopbijdrage.
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 25 januari 2017 17:03
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: wga eigen risico
Hoi
Ik zie hieronder dat er gerekend wordt met de premies voor 2016. Is het niet logischer om te kijken naar de premies
voor 2017? Die zijn inmiddels ook bekend.
Op basis van premies voor 2017 kom ik tot het volgende rijtje:

ièSisi)M^.;jy!\/ipi^;\^
ipiijdijagè-kinderopv^
iifi/hk-:re^kenpiT^

^^^^^^^^^

IVA
ï .^V,"

ilSl

•. " öiSQ%;
1,06%

premie

É(:;ipiiriéskosten
Het systeem voor de WGA is per 2017 veranderd. Daardoor nu alleen nog WGA-totaal en ZW-flex premie (samen
Whk). Je kunt verzekeren via UWV, via private verzekeraar of eigen risico dragen. Premie wordt per bedrijf bepaald.
1

Heb in overzicht de rekenpremie (voor de sector) opgenomen. Ik snap niet zo goed waarom er hieronder naast de
whk-premie ook nog eigen risico opgenomen was (is mijns inziens dubbel). Overigens kan de werkgever ook nog
maximaal de helft van de WGA-premie aan de werknemer doorbelasten.
Levensloopbijdrage staat inderdaad in CAO, maar vervalt per 1-1-2017 (zie artikel 3.10 van Cao vvt). Mijn inziens dus
niet meenemen.
Met vriendelijke groet.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Directie IVIacro-Economische Vraagstukken en Arbeidsmarkt j

Parnassusplein 51 2511 VX | Den Haag |
Postbus 20350 | 2500 EJ j Den Haag |
Tel.:
I E-mail:
~iminvws.nl |

Van:
)
Verzonden: woensdag 25 januari 2017 13:25
Aan:'
Onderwerp: FW: wga eigen risico
Hoi,
Zie nabrander NZa. Kan een van jullie in samenhang op beide mails reageren?
Groet,
Van:
ginza.nlj
Verzonden: woensdag 25 januari 2017 12:06
Aan:
Onderwerp: RE: wga eigen risico
Oeps, het blijkt complexer.
Kan het zijn dat het "WGA eigen risico" percentage de "WGA gedifferentieerde premie" is die op p 3 van
https://www.actiz.nl/stream/salarisinformatie-2016.pdf
Wordt behandeld?
Ik lees daar:
-Deze premie hangt af van de omvang van de werkgever.
Als de loonsom > 3mln dan gaat het om een individueel vastgestelde premie die tussen 0,11 en 1,88% ligt.
-En de werkgever MAG maximaal 50% van deze premie aan de werknemer doorbelasten.
En dit is alleen als de werkgever er voor kiest om NIET zelf risicodrager te worden en zich hiervoor privaat te
verzekeren....
Wat direct een oplossingsrichting geeft, zijn de marktconforme tarieven voor een dergelijke verzekering voor een
middelgroot verpleeghuis.
Misschien is die 0,67% wel daarop gebaseerd, omdat het "WGA eigen risico" heet?
Kan jij hier licht op doen schijnen?
Vrgr

Van:'.
Vérzonden: woensdag 25 januari 2017 10:30
Aan: ^
"•
' jSminvws.nl)
CC:(
1
Onderwerp: wga eigen risico
Hallo

Nog twee nabranders: de levensloopbijdrage en de post "WGA eigen risico"
"WGA eigen risico"
Daar staat nu 0,67% voor bij sociale lasten.
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Ik lees dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om risicodrager te worden voor de arbeidsongeschiktheid van hun
werknemers.
http://www.uwv.nl/werkRevers/eigenrisicodrager/eigenrisicodrager-wga/eigen-risico-draeen-wga/
Het voordeel is dat er minder arbeidsongeschiktheidspremies betaald hoeven te worden.
Zijn de arbeidsongeschiktheidspremies verlaagd door het meenemen van deze post?
Anders zou dit een dubbeltelling opleveren.
levensloop bijdrage
Verder kreeg ik van Actiz als feedback dat er nog een percentage van 0,5% "levensloop bijdrage" (afkomstig uit de
cao) ontbreekt.
Zou dat kunnen kloppen? Of zit dat ergens in verwerkt?
Vr groet

Nedérianclsè
^orgau^<ïriteit

Beleidsmedewerker | Economisch en Medisch bureau | Directie Strategie
Nederlandse Zorgautoriteit
Posfhus 3017, 3502 GA Utrecht 1 Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
E:'
i@nza.nl | W: www.nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendeHjk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u Is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Van:
.Verzonden:
Aan:

<_
woensdag 1 februari 2017 15:05

^

.@minvws.nl>

Onderwerp:

RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week

Hallo
Ik heb je aangemeld bij de Receptie. Je kunt doorlopen naar de Huiskamer van 11e etage.
Groetjes,
Oorspronkelijk bericht—
Van:
Verzonden: woensdag 1 februari 2017 14:26
Aan:'
.
Onderwerp: RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week
Hoi
Mooi. Ik heb in overleg met ons secretariaat het scherm in onze huiskamer op de 11e verdieping gereserveerd. Daar
kan je eenvoudig de laptop op aansluiten.
Vergeet je niet legitimatie meenemen, anders kom je bij ons niet binnen :-)
@
;: kan jij
bedankt!

van de NZa aanmelden als bezoeker vanaf 11.30 uur bij de receptie? Alvast

Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van:
.
@nza.nl]
Verzonden: woensdag 1 februari 2017 14:01
Aan:'
CC:
"
;
•
Onderwerp: RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week
Dag
Ik kom net uit een overleg vandaar telefoontje gemist. Prima, ik kom richting Den Haag. Ik kan er rond 11.30 uur zijn.
Ik neem laptop mee en wellicht kan ik het op een scherm aansluiten? Tot morgen!
Met vriendelijke groet.
Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 8111 ] E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

—Oorspronkelijk bericht—
Van:'
.
..
'
;@minvws.nl]
Verzonden: woensdag 1 februari 2017 13:26
Aan: I
CC:i
.
.
.
Onderwerp: RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week
Hoi
Dat lijkt ons ook leuk om te doen. We zitten alleen wat moeilijk in de tijd om richting utrecht te komen. Ik probeerde
je daar zojuist al over te bellen. Maar wellicht kan jij (evt met laptop/usb-stick) dit keer naar den haag komen ?
Dat zou bij ons morgen kunnen tussen 8.30 en 10.00 uur of tussen 11.30 en 13.30 uur.
Een andere optie (iets minder aantrekkelijk) is om het telefonisch te doen. Maar dat werkt denk ik niet zo handig.
Groet,

Oorspronkelijk bericht—
Van:
de [mailto;
iza.nl]
Verzonden: woensdag 1 februari 2017 11:28
Aan:
CC:I
Onderwerp: RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week
Dag
Ik zou het leuk vinden om met jullie naar onderstaand rooster te kijken en ook de uitgangspunten van de berekening
door te nemen. Is het daarom een idee om wellicht vandaag of morgen (donderdag) hier samen naar te kijken? Ik
zorg er dan voor, dat we ter plekke een rooster kunnen invullen en dit ook kunnen doorrekenen (op locatieniveau)
om ook het financieel effect hiervan te laten zien. Zouden jullie dan eventueel naar Utrecht kunnen komen?
Laat maar weten of het schikt.
Met vriendelijke groet.

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 8111 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
—Oorspronkelijk bericht—
Van:
t) [mailto:;
@minvws.nl]
Verzonden: woensdag 1 februari 2017 9:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week
Hallo I

—Oorspronkelijk bericht—
^
Van:'
?
[mailto:
_@nza.nl]
Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 16:40
Aan:
I
.
.
Onderwerp: RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week

Het is een onbetaalde pauze, maar wordt wel meegenomen in de dienstroosters. Voor de volledigheid en
vergelijkbaarheid met andere praktijkroosters, heb ik dit laten staan. Kan je hiermee voldoende uit de voeten?
Met vriendelijke groet.

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 8111 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
Oorspronkelijk bericht
Van:
inailto:i
J)minvws.nl]
Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 16:38
Aan:
Onderwerp: RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week

Dank voor je toelichting. Dat half uur pauze is dat betaald of onbetaalde pauze?
Groet i
—Oorspronkelijk bericht—
Van: I
in de [mailto:
5)nza.nl]
Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 15:22
Aan:
CC:
)
Onderwerp: RE: technische vraag nav dienstrooster van vorige week
Dag
Dank voor je mail. In het roosterblad is de FTE/cliënt ratio gebaseerd op de netto fte. Dit om de vergelijking te
kunnen maken met de verschillende roostervarianten. Het doel hiervan was om afgelopen vrijdag consensus te
krijgen over welke roosters wel of niet voldoen aan het kwaliteitskader. Normaliter wordt de FTE/cliënt ratio
uitgedrukt op basis van de bruto fte. Wat ontbreekt is de productiviteit ofwel "werkzame uren per fte per jaar",
zoals in het rekenvoorbeeld.
Ik heb het bijgaande rekenvoorbeeld aangevuld met de uren die we gebruiken in het rooster. Volgens mij komt het
aardig overeen, ik heb alleen gecorrigeerd voor de pauzes, vandaar een hogere FTE/cliënt ratio. En ik heb ook casus
A van Dageraad hieraan toegevoegd voor de vergelijking. Mochten jullie hier nog meer informatie over hebben, dan
horen we dat ook graag.

Ik heb vorige week met veel interesse naar jullie concept analyse gekeken. De schema's met roosters en beschikbare
uren obv het zzp geven een goed inzicht in het aantal uren dat bruto beschikbaar is bij een voorbeeldhuis met 32
cliënten (24x VV5 en 8x VV7). Om goed te begrijpen wat er vanuit huidige zzp-uren mogelijk is qua netto bezetting
op de groep overdag heb ik bijgaand omrekenschema gemaakt. Om de impactanalyse van het KWK te begrijpen is
het voor ons immers eerst van belang om goed zicht te krijgen op wat er in huidige situatie mogelijk is qua
bezetting.
Het lijkt me aardig om dit samen telefonisch door te lopen.
Alvast een korte toelichting.
- uitgangspunt vormt jullie schema voor het genoemde voorbeeldhuis. Daaruit blijkt dat er vanuit de zzps voor de 32
cliënten netto 563 uur beschikbaar is op de groepen, uitgaande van 64% productiviteit. Dat betekent dus dat er
vanuit de zzps bruto 884 uur beschikbaar is (immers 64% van 884 = 563 uur).
- De productiviteit is een belangrijke knop in de impactanalyse. Ik heb daarom 3 varianten opgenomen. Een variant
met 64% 9cf huidige veronderstellingen in zzp, een variant met 80% (cf jullie alternatief in concept analyse) en een
variant met 75% (dat is onze verwachting bij modern verpleeghuis).
- Dit levert dus uitgaande van bruto 884 uur 3 varianten op qua netto beschikbare uren op de 4 groepen per week.
Dat is vrij eenvoudig om te rekenen naar netto uren per groep per week (:-)) en naar netto uren per groep per
etmaal.
- Vervolgens verdelen we de netto uren per etmaal per groep over de nachtbezetting (1 shift) respectievelijk de
dagbezetting (2 shiften)
- Voor de nachtbezetting rekenen wij in ons voorbeeldrooster bij alle varianten met een netto bezetting van 1 op 32
in de nacht. Rekening houdend met 0,5 uur overdracht per shift is er dan per groep dus een inzet nodig van 8,5 uur
gedeeld door 4 = 2,125 uur.
- De beschikbare uren voor de dagbezetting resulteren door de netto uren per etmaal te verminderen met de inzet
van de netto uren per nacht.
- De beschikbare uren overdag verminderen we met 1 uur ivm overdracht van 0,5 uur per shift. Vervolgens kunnen
we dan de beschikbare netto uren op de groep verdelen over een "1 op 8 bezetting" en een "2 op 8 bezetting".
- Dat laat zien hoe je dus in "2 op 8 termen" de huidige bezetting overdag kunt formuleren (uitgaande van 1 op 32 in
de nacht) en laat de afhankelijk zien van de productiviteit.
NB Ik snap dat dit iets anders is dan de vertaling van het kwaliteitskader, maar ik zou het fijn vinden om dit samen
door te lopen om te zien of ik dit goed heb afgeleid, rekening houdend met pauzes en overdracht etc. Het is
misschien ook leuk om dit te toetsen bij de aanbieders maandag. Benieuwd in hoeverre zij iets dergelijks herkennen
qua mogelijke inroostering vanuit hun praktijk.
Groet,

Groet,

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
Verzonden: woensdag 1 februari 2017 8:44
Aan:
Onderwerp: FW: technische vraag nav dienstrooster van vorige week
3

Met vriendelijke groet,
• - - u , - . - -.

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 8111 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
—Oorspronkelijk bericht—
Van: i
.
[mailto:
Verzonden: dinsdag 31 januari 2017 13:40
Aan:
CC:

;@minvws.nl]

Onderwerp: technische vraag nav dienstrooster van vorige week
Hoi!
Ik probeerde je te bellen, maar kreeg geen gehoor. Ik wilde graag een technische vraag stellen over de
dienstroosters die jullie vorige week rondstuurden (en dan vooral over de fte/cliënt ratio). Als ik kijk naar het
basisrooster (het eerste vel dat jullie vorige week uitdeelden) dan wordt daarin een fte/cliënt ratio benoemd van
1,15. Ik zou op basis van dat rooster veel hoger uitkomen, namelijk op 1,64 per cliënt (zie bijlage zonder verdere
toelichting). Ik wil graag weten hoe je aan die 1,15 fte per cliënt komt (dat is namelijk van belang omdat velen die
ratio zullen willen vergelijken met ratio's uit andere rapporten zoals het Dageraad rapport). Overigens blijf ik bij mijn
eerdere opmerkingen dat de bezetting in de nacht (veel) te hoog is. Volgens mij gaven zowel het zorginstituut als
IGZ aan dat een bezetting van 1 op 8 aangevuld met 1 op 4 groepen te hoog is en niet nodig.
Groet
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan

rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

9,
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

,
.<
@minvws.nl>
donderdag 2 februari 2017 20:06

RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

Hoi
Zoals ik met
besprak leggen we graag het lege format voor. Dat is dan jouw Excel-versie "Invulformat
dienstrooster NZA versie 2" een prima aanzet. Omdat ik je telefoonnummer nietheb, hieonder nogal uitvoerig een
paar kleine opmerkingen uitgeschreven. Evt kun je vanavond gerust bellen, of morgenochtend. Dan kunnen e ook
afspreken hoe we het verspreiden onder de deelnemers van maandag.
Daarbij nog de volgende opmerkingen bij het sheet zelf:
In cel D35 had je al een productiviteit per fte ingevuld. Dat willen we graag leeg laten en aan de aanbieders
vragen. In relatie tot deze cel D35 heb je in het veld il9 eigenlijk het label omgedraaid. We vragen namelijk
aan de aanbieders om de "werkzame uren" in te vullen. Daar zou dan tussen haakjes 'productiviteit' achter
kunnen staan. Ik denk dat het nuttig is hier te omschrijven dat we hier vragen om de gemiddelde
productiviteit in uren beschikbaar voor bezetting op de groep. Aanbieders zouden dan zelf de aftrek voor
vakantie-uren, verzuim, scholing, werkoverleg buiten de groep etc kunnen specificeren. Misschien is het
zelfs een idee om hiervoor ook een kleine expliciete uitvraag toe te voegen aan het format. Zoals
bijvoorbeeld obv bijgaande tabel, zodat we meer inzicht krijgen hoe de aanbieder de 'werkzame uren op de
groep' heeft onderbouwd ?

Instellingen werken vaak met vrijwilligers. Wil je daarom svp ook een regel opnemen voor de inroostering
van vrijwilligers, zowel in huidige situatie als in situatie KWK (bij zorg/aandacht/toezicht en bij zingeving)
Immers, ook in KWK is aandacht voor vrijwilligers en het is voor ons een gemiste kans om hier nu ook inzicht
in te krijgen.
Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe aanbieders het format moeten invullen als ze gemiddeld overdag
bijvoorbeeld 1,5 medewerker van nivo 3 op de groep hebben staan (dus eigenlijk 3 medewerkers op 2
groepen, waarvan 1 zwerfkracht). Zie ook volgende opmerking?
Het lijkt me wel handig om het blokje dienstrooster alvast deels ingevuld te laten staan. Dat zal direct bij hen
aanspreken ! Zie onderstaand, waarbij ik dan de gele vakjes heb gewist, omdat de invulling daarvan door de
aanbieder moet gebeuren. Het vergt dus ook wat extra uitleg bil punt 4 in cel 120 over het basisrooster dat
het belangrijk is om via de knop "verdeling over de groepen" te bepalen of de medewerker volledig op 1
groep werkt, of dat de medewerker als een soort zwerfkract is verdeeld over 2 groepen (knop op 50%), over
4 groepen (knop op 25%) etcetera.
Tot slot: is het idee dus dat een aanbieder nieuwe regels moet aanmaken indien hij meer verschillende
medewerkers heeft op een groep?
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Groet,
Van:!
_.
[mailto:
^.ginza.nl]
Verzonden: donderdag 2 f^hruari 2017 17:36
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

Ik had gelijk nog een overleg en ben daarna gaan sleutelen. Dus niet meer naar de mail gekeken, vandaar bijgaand
het resultaat, zie PDF ©
Onderstaand voorstel kan natuurlijk ook. Bijgevoegd het aangepaste format op basis van jullie suggestie, met
onderscheid in huidige en gewenste bezetting. Ik heb ook de FTE/client ratio toegevoegd en apart de productiviteit.
Ik ben morgen slecht bereikbaar. Kijk nog even kritisch mee en mochten er nog suggesties zijn, laat het vanavond
nog even weten. Dan kan ik het eventueel nog aanpassen.
Fijne avond.

Nèdèrlandsé
Zorgaiitpriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van: .
:) [mailto:.
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 14:32
Aan: '
CC: I
Onderwerp: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx
Hoi

'

Ik sprak zojuist nog even met
Hij wil zoals we zojuist al bespraken inderdaad het format graag vooraf toesturen
aan de aanbieders. Het is een goed hulpmiddel om zicht te krijgen op hun verwachting van de impact van het
kwaliteitskader op hun personeelsbezetting . Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ze het format al ingevuld mee
terug nemen. We willen het maandag dan eerst met jullie samen goed toelichten, zodat ze begrijpen hoe het format
werkt.
We willen het format dat we rondsturen ook nog leeg laten. Elke manier waarop wij het invullen heeft immers ook
een zekere willekeur.
Ik heb ter illustratie jouw format leeg gemaakt en een ruimte tussengevoegd om de huidige situatie zonder
kwaliteitskader te beschrijven.
Even bellen ? Dit is in elk geval eenvoudiger dan hetgeen wij zojuist voor ogen hadden !

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

ao./
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@minvws.nl>
donderdaa 2 februari 2017 8:17
;
RE: Doorst: agenda 6 februari 2017

Hoi
Dank je wel voor je snelle mail en input. Zeer behulpzaam.
Ik zal de vragen die je aangeeft meenemen in een bijlage bij de agenda. Ik stel voor dat format achter de hand te
houden. Ik denk dat de zorgaanbieders een beetje dichtklappen als ze dit zien. Ik vond het ook wel een beetje much
bij het openen van het bestand. Tegelijkertijd vind ik het een nuttig format waar je wel echt goede informatie
uithaalt. Misschien het is volgende een idee. Gaande de discussie maandag kan worden afgesproken dat het format
wordt nagezonden en dat de zorgaanbieders het dan in de loop van de week invullen en aan jullie mailen? Dan heb
je de info toch ook en kunnen de zorgaanbieders het zorgvuldig invullen.
Goed idee?
Groet

Van:
_
nailto:i
iinza.nl]
Verzonden: woensdaa 1 februari 2017 17:14
Aan:
CC:
Onderwerp: FW: Doorst: agenda 6 februari 2017
Beste
Via
heb ik je mail doorgestuurd gekregen. We willen graag aan de aanbieders vragen hoe zij hun
dienstroosters invullen om dit met elkaar te kunnen vergelijken en te bespreken. Daarom hebben we
vandaag gewerkt aan een "roosterformat" om aanbieders te helpen om hun dienstrooster hierin in te
vullen. Zie de bijlage voor het invulformat. Aangezien het in korte tijd is gemaakt, heb ik ook mijn
contactgegevens hierbij gezet, mochten er hierover vragen of onduidelijkheden zijn.
Natuurlijk is het ook mogelijk om de vragen apart te beantwoorden en niet gebruik te maken van het
format. Zie onderstaand de vragen die ook het in roosterformat terugkomen.
Vragen
1. ZZP mix (en aantal
cliënten)
2. Aantal cliënten per
groep
3. Productiviteit (werkzame uren per fte per
jaar)

4. Basisrooster per groep: begintijd / eindtijd / onbetaalde
pauze
-inclusief
deskundigheid
-en eventueel verdeling over de
groepen

Neem gerust even contact op, als iets niet duidelijk is.
Met vriendelijke groet,

/

jif

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info®nza.nl | W: www.nza.nl

Van: i
<i
)@minvws.nl>
Datum: 1 februari 2017 16:40:06 GET
Aan:
<;
j)nza.nl>
CC:
<;
@minvws.nl>,
Onderwerp: agenda 6 februari 2017

,

<i

ninvws.nl>

Hoi
Je belde gisteren of het mogelijk om voor de sessie van maandag enkele vragen vooraf mee te geven. Ik wil morgen
de agenda versturen. Zou jij de vragen misschien willen mailen?
Alvast dank

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.
2

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

@)minvws.nl>

Van:
Verzonden:
Aan:

vrijdag 3 februari 2017 9:28

@
(3)ï
-•@1:

: @•

.nl';'
^ i ' ^ ' ''nl',
gJminvws.nl';
CC:

:@
• nl';
adageraadadvies.nl';
RE: agenda en stukken voor bijeenkomst
maandag 6 februari 13.30-16.30 op VWS
sinl.nl';
Invulformat dienstrooster NZA versie3.xlsx

Onderwerp:
Bijlagen:

Beste mensen,
ln aanvulling op de vergaderstukken die wij gisteren hebben verspreid sturen we u bijgaand een (leeg)
voorbeeldrooster voor de personele bezetting, ontwikkeld door de NZa.
Maandag zullen wij hier samen met de NZa een toelichting op geven. U hoeft het format dus niet vooraf in te vullen.
Wij hopen wel dat u gelegenheid heeft om alvast een blik op het format te werpen. Zodat we kunnen bespreken in
hoeverre het bruikbaar is om de financiële impact van het kwaliteitskader voor uw instelling in beeld te brengen.
Ook willen we vragen welke beperkingen u daarbij ziet. Indien het format naar uw mening zinvolle informatie geeft,
zullen we u vragen om het na 6 februari in te vullen.

Met vriendelijke groet,

Ministerie van VWS
Directie Langdurige Zorg

Van:
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 8:49
Aan:'
@l ^
nl";
_
;
'

'

ö
~ )';'
§>'. . ,
Szinl.nl';'

ll';'

^)|--

'

.....
. ,
. @:.....

Ka:

j , ^

©nza.nl';

CC:
Onderwerp: agenda en stukken voor bijeenkomst maandag 6 februari 13.30-16.30 op VWS
Goedemorgen allen.

.©minvws^nl';

U heeft allen aangegeven komende maandag deel te willen nemen aan de bijeenkomst nav toepassing
kwaliteitskader. Hierbij treft u de agenda aan, alsmede het dageraad rapport en het kwaliteitskader. Op de agenda
staat ook het zaalnummer.
Om VWS binnen te kunnen komen moet u zijn aangemeld & een geldig legitimatiebewijs hebben. Bij twijfel over hoe
VWS te bereiken zou ik het OV adviseren; VWS staat vrijwel naast Den Haag CS en parkeren is moeizaam en duur.
Voor wat betreft de aanmelding: enkele van u hebben aangegeven een of meer collegas mee te nemen. Zou u voor
de zekerheid nog willen mailen wie van uw organisatie precies komt naar i
, Zij staat in de cc van deze mail.
Met vriendelijke groet,

Ministerie van VWS
Coordinator Strategie Lanadurige Zorg
mail VWS: i
jamin'ws.nl
mail privé:
@hotmail.com
tel VWS:
'
mobiel VWS: C
mobiel privé: r'

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te vera/ijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. if you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Id gelijk nog een overleg en ben daarna gaan sleutelen. Dus niet meer naar de mail gekeken, vandaar bijgaand het resultaat, zie
PDF J

Onderstaand voorstel kan natuurlijk ook. Bijgevoegd het aangepaste format op basis van jullie suggestie, met onderscheid in
huidige en gewenste bezetting. Ik heb ook de FTE/client ratio toegevoegd en apart de productiviteit.

Ik ben morgen slecht bereikbaar. Kijk nog even kritisch mee en mochten er nog suggesties zijn, laat het vanavond nog even
weten. Dan kan ik het eventueel nog aanpassen.

Fijne avond.

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 111 E: info@,nza.nl |W: www.nza.nl <http://www.nza.nl>

Van:
^-.
fmailto:.
linvws.nlj
Verzonden: donderdag 2 februari 2017 14:32
Aan:
CC:!
,
,
Onderwerp: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

Hoi.

Ik sprak zojuist nog even met.
Hij wil zoals we zojuist al bespraken inderdaad het format graag vooraf toesturen aan de
aanbieders. Het is een goed hulpmiddel om zicht te krijgen op hun verwachting van de impact van het kwaliteitskader op hun
personeelsbezetting . Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat ze het format al ingevuld mee terug nemen. We willen het
maandag dan eerst met jullie samen goed toelichten, zodat ze begrijpen hoe het format werkt.

We willen het format dat we rondsturen ook nog leeg laten. Elke manier waarop wij het invullen heeft immers ook een zekere
willeke

11

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is
toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is
toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
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I Contactpersoon

Nederlandse
Zorgautoriteit

/

I Telefoonnummer (bij vragen)

Uitlag:
Het Invulformat dat nu voor u ligt, Is aan v«nlmpalda dlamtroottar op tusls van aan kjalnschallgs locati* of afdaling binnen een PG setting
Graag vragen wIJ u om dtt In te vullen aan de hand van uw dienstrooster In een vergelijkbare setting en daaronder de gewenste situatie op basis van het kader
De In te vullen onderdelen vindt u hieronder, eventueel kunt ook ook deze punten als losse bijlage toesturen
De bedoeling hiervan b om verschillende dienstroosters Qnder<lng te kunnen vergelijken, afwegingen mat elkaar te delen en nieuwe Inzichten te verkrijgen
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

woensdaa 8 februari 2017 11:32
,
_
^ ,

Onderwerp:

RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

Beste
Dank voor hét meedenken. Goed om te lezen dat jullie ook de systematiek herkennen en geen berekeningsfouten
constateren. De meeste tekstuele aanpassingen zijn in de nieuwe versie doorgevoerd. En de tooi kan inderdaad
gebruiksvriendelijker, maar aangezien het gaat om een relatief kleine groep, hebben we ervoor gekozen om de
aanbieders zowel telefonisch als via de mail zoveel mogelijk te ondersteunen. Hierbij is wel het "kruisjestabel" in de
nieuwe versie verborgen, om het te vergemakkelijken.
De productiviteit blijft altijd een lastige kwestie, zowel de definitie van productiviteit als de berekening. In de
praktijk is het ook de vraag of en hoe je dit meet, mogelijk kunnen we dit vergelijken met de productiviteitscijfers in
het Dageraad rapport?
We gaan nu uit van een gewogen gemiddelde productiviteit, waarbij het met name gaat om de onderbouwing
hiervan, zeker in relatie tot het kwaliteitskader. Als aanbieders het willen, kunnen zij apart aangeven hoeveel extra
tijd het kost om te voldoen aan het kwaliteitskader (vb. extra tijd voor lerend netwerk).
Inmiddels ook enkele aanbieders gesproken en ze zijn ermee aan de slag. Mochten jullie nog terugkoppeling van de
aanbieders ontvangen, dan horen we het uiteraard graag.
Met vriendelijke groet.

jif
/

Nederlandse
ZprgaMtoriteit

beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:'
[mailto:
;@dageraadadvles.nl]
Verzonden: dinsdag 7 februari 2017 20:42
Aan:
CC:
„
Onderwerp: RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx
Beste

en,

Onderstaand een aantal opmerkingen en overwegingen t.a.v. het model zoals dat gisteren voorlag.
Niet alle punten zijn even wezenlijk. Wellicht hebben jullie (nog) wat aan deze feedback.

Succes ermee verder!

De Neteihorst 17
8051 KE HATTEM
Mobiel: E-mail:,
.^dageraadadvies.nl
www.dageraadadvies.nl

Cel D l l staat nu 'aantal' hoewel het logisch lijkt, zou ik ervan maken: 'aantal cliënten'.
Wellicht, als de cliëntmix toch wordt uitgevraagd, ook uitvragen of het met of zonder Behandeling is.
Cel D22: deze formule klopt niet helemaal omdat cliënten die evt. worden ingevuld in cel D12 niet worden
meegeteld. Formule is: =SOM(D13:D21) moet zijn =SOM(D12:D21).
Cel D27: het aantal groepen wordt getoond als hele groepen maar er wordt gerekend met onafgeronde
groepen. Daardoor is de berekening niet meer consistent als er bijvoorbeeld met 30 cliënten wordt
gerekend en 8 cliënten per groep. Dan staat er in cel D27: 4 groepen, maar er wordt gerekend met 3,75
groepen. Bij zelf narekenen wordt /controleren is dat moeilijk te constateren. Wellicht keuze maken:
rekenen met onafgeronde groepen (zoals in voorbeeld 3,75) maar dit ook onafgerond tonen. Of rekenen
met afgeronde groepen (dus in dit voorbeeld met 4) maar dat ook vermelden.'
Cel B35: hier gaat het over 'productiviteit' van de bezetting. Ik zou dit eerder bruto/netto verhouding
noemen omdat productiviteit niet altijd de lading dekt (bijvoorbeeld teamoverleg wordt nu niet onder
'productiviteit' verstaan maar je kunt het ook niet improductief noemen).
Cel D37: hier kan het verzuim ingevuld worden. Wij zien meestal dat wordt gerekend met een
verzuimpercentage en niet met het aantal uren verzuim per fte per jaar wat nu gevraagd wordt. Wellicht
makkelijker om een percentage in te kunnen vullen.
Cel D38: hier wordt het aantal verlof per jaar gevraagd. Dit is echter een vast aantal uren per fte dat in de
CAO staat, kun je dus al voorinvullen.
Cel D39: bij opleiding wellicht expliciet benoemen dat het hier gaat om opleidingsuren in de tijd van de
werkgever (dus betaalde uren). De ervaring leeft dat er in de sector vrij veel opleidingsuren eigen tijd zijn.
Deze moeten hier dus niet ingevuld worden.
Cel D41: bij overig wellicht benoemen dat het hierbij ook bijvoorbeeld om "niet cliëntgebonden uren" gaat.
Denk aan overleg etc.
Cellen D48 - D53 goed toelichten dat je hier zelf niveaus kunt invullen. Doordat er vooraf is ingevuld niveau
1 - 5 werd ik op het verkeerde been gezet. Ik worstelde (zonder uitleg) met de vraag: hoe vul ik het nu in als
ik 2 medewerkers van niveau 3 tegelijk op 1 groep heb? Idem dito voor de cellen AE48 - AH53. Als er twee
mensen van 7-10 op een groep werken, moetje 2 keer het tijdsblok 7-10 invullen. Dat begreep ik na de
uitleg wel, maar daarvoor niet. Ik dacht eerst dat de tijden die onder elkaar staan, samen 24 uur zijn, maar
dat is niet zo. Dit werkt prima zo. Wel is extra controle nodig of bij het invullen alle 24 uren van een dag zijn
bezet (dat kun je namelijk niet makkelijk zien). Wellicht in de toelichting benoemen.
Cellen F45 tm AC53 eventueel verwijderen/verbergen. Deze doen namelijk 'niks'. Bij het invullen was ik aan
het studeren op 'wat gebeurt er als ik dit invul?'.
D71 en D72 zou ik koppelen aan D37 en D38. Deze lijken mij namelijk onafhankelijk van het kwaliteitskader
en dus hetzelfde (hoeft de gebruiker dat niet 2x in te vullen).
Wellicht zijn de regels 88 -100 niet nodig. Dit onderscheid is mogelijk lastig te maken. Misschien kun je die
onderdeel laten zijn van 'zorg aandacht en toezicht'.
Taal technisch bij het kopje 'uitleg' in het model:

1^ regel: "een versimpelde dienstrooster" moet zijn "een versimpeld dienstrooster".
3* regel: er staat 2x het woordje "ook" achter elkaar.

Van:
Verzonden: dinsdag 7 februari 2017 18:04
Aan:"
^minvws.nl>:
<
de' <
^ @nza.nl>
CC:
: <_
@minvws.nl>
Onderwerp: Re: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

.@dageraadadvies.nl>;

Beste heren, succes met de vervolgstappen. Zoals eerder aangegeven, wanneer jullie ons nodig hebben
weten jullie ons te vinden! Groet

Verzonden vanaf mijn Samsung Galaxy-smartphone.

OorsDronkelijk bericht
Van: '
,
^
@minvws.nl>
Datum: 07-02-17 17:14 (GMT+01:00)
Aan:
<
a),dageraadadvies.nl>.'
Rommets <
,,@dageraadadvies.nl>
Cc:'
.
<;
a).minvws.nl>
Onderwerp: RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

<

l),nza.nl>, .,v..,

Hoi
Dank voor jullie snelle reactie. Ik heb inmiddels ook al met NZa gesproken. Wij waren inderdaad op zoek naar meer eenvoud,
maar schoten daar weer te ver in door. Dat merkje ook terecht op in onderstaande mail.
Met alle input die we hiermee hebben gegeven kan NZA goed uit de voeten, waarbij de aanpassing vooral in de toelichting op het
reeds bestaande eigen nza - format zullen zitten. Zoals je ook terecht aangeeft moeten immers ook de samenstelling van de
groepen en de productiviteit worden toegelicht. Dat kan beter met als basis het bestaande format. Her en der aangescherpt cq beter
toegelicht!
Groet,
Original Mes.sage
From:
, . .
[mailto:
J.dageraadadvies.nl]
Sent: Tuesday, February 07, 2017 04:54 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
.
,
1)
Subject:
Beste.

RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx
i

Bedankt voor deze opzet. Het is eenvoudiger en een compact format geworden zo. Er worden ook minder gegevens opgevraagd.
Wij weten natuurlijk niet of de output die dit zal opleveren voldoende is voor de NZA om het macro financiële verschil te
becijferen. Volgens ons kan dat zo wel maar deze exercitie levert dan 'slechts' een procentuele verhoging op (van deze
instellingen en de aangeleverde groepen) van benodigd personeel en daarbij passende loonkosten.

Een aantal opmerkingen / overwegingen:

*
In het model wordt het aantal en type cliënten (ZZP's) niet opgevraagd. Als de uitvraag ook alleen bedoeld is voor inzicht in
de hoeveelheid (en het niveau) van extra benodigd personeel, is dat ook niet nodig. Dan is dat prima dus.
*
De bruto - netto verhouding (wordt in het NZA model 'productiviteit genoemd') zit niet in het model. Als het
kwaliteitskader daar ook geen impact op heeft, hoeft dat ook niet. Gisteren is echter 1 aspect besproken dat wel invloed heeft op
deze verhouding en dat is het aantal uren beschikbaar / benodigd voor scholing (in tijd van de werkgever). Mogelijk die vraag nog
toevoegen (uren scholing in werktijd huidig en benodigd bij uitvoering kwaliteitskader).
*
Het invullen van de uren vraagt wat rekenwerk. Natuurlijk is dat prima. Zie blad 2 (van het meegestuurde Excel bestand)
voor een iets andere mogelijke benadering daarvan.
*
Advies: wij hebben goede ervaring om van een dergelijk format 2 varianten te sturen: een totaal leeg format en een apart
bestand als ingevuld voorbeeld.
Tot zo ver even. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, dan hoor ik dat graag.

Met vriendelijke groet, mede namens

Mobiel:
E-mail:

gi.dageraadadvies.nl <mailto:

@,dageraadadvies.nl>

www.dageraadadvies.nl <http://www.dageraadadvies.nl>

Van:'
Verzonden: dinsdag 7 februari 2017 10:15
Aan:'
<
.S),nza.nl>;.
<^
<
fa),dageraadadvies.nl>
CC:
) <i
. a),minvws.nl>
Onderwerp: RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

Beste

•

g),dageraadadvies.nl>; ^

en:

In vervolg op de bijeenkomst van gistermiddag heb ik met.

lagedacht over een mogelijk eenvoudiger format. Zie bijlage.

Zullen we hier contact over hebben?

Gezien de snelheid die geboden is om de info bij de instellingen op te halen stuur ik hem ook naar Dageraad. Zij hebben
aangeboden mee te denken.

Jullie kunnen uiteraard met

en mij telefonisch contact opnemen.

Groet,

t

)en

' (

0/

Van:
: [mailto::
i.nll
Verzonden: maandag 6 februari 2017 17:22
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

Dag

Ben benieuwd hoe jullie de bijeenkomst hebben ervaren? Hebben we de boodschap helder kunnen overbrengen? Zien jullie nog
zaken die expliciet in de toelichting nog moeten worden verduidelijkt? Ik zal morgen in de loop van de dag nog een extra
toelichting op het invulformat naar de deelnemers toesturen.

Fijne avond. Met vriendelijke groet.

Van:"
.
i<
' a),minvws.nl>
Datum: 2 februari 20 i 7 20:06:20 CET
Aan:
_ <;
@nza.nl>
CC:
) <:
.! i@minvws.nl>
Onderwerp: RE: leeg format met huidige bezetting toegevoegd.xlsx

Hoi

Zoals ik met
besprak leggen we graag het lege format voor. Dat is dan jouw Excel-versie "Invulformat dienstrooster NZA
versie 2" een prima aanzet. Omdat ik je telefoonnummer nietheb, hieonder nogal uitvoerig een paar kleine opmerkingen
uitgeschreven. Evt kun je vanavond gerust bellof morgenochtend. Dan kunnen e ook afspreken hoe we het verspreiden onder de
deehiemers van maandag.

Daarbij nog de volgende opmerkingen bij het sheet zelf:

In cel D35 had je al een productiviteit per fte ingevuld. Dat willen we graag leeg laten en aan de aanbieders vragen. In
relatie tot deze cel D35 heb je in het veld il9 eigenlijk het label omgedraaid. We vragen namelijk aan de aanbieders om de
"werkzame uren" in te vullen. Daar zou dan tussen haakjes 'productiviteit' achter kunnen staan. Ik denk dat het nuttig is hier te
omschrijven dat we hier vragen om degemiddelde productiviteit in uren beschikbaar voor bezetting op de groep. Aanbieders
zouden dan zelfde aftrek voor vakantie-uren, verzuim, scholing, werkoverleg buiten de groep etc kunnen specificeren. Misschien
is het zelfs een idee om hiervoor ook een kleine expliciete uitvraag toe te voegen aan het format. Zoals bijvoorbeeld obv
bijgaande tabel, zodat we meer inzicht krijgen hoe de aanbieder de 'werkzame uren op de groep' heeft onderbouwd ?

Aantal uren FTE per jaar
A
Minus vakantie CAO
B
Minus gemiddeld verzuim
C
Minus gemiddeld scholing
D
Minus overig
E
Saldo : werkzame uren op groep
F+ A-B-C-D-E
Specificatie van overig : pm, pm, pm

Instellingen werken vaak met vrijwilligers. Wil je daarom svp ook een regel opnemen voor de inroostering van
vrijwilligers, zowel in huidige situatie als in situatie KWK (bij zorg/aandacht/toezicht en bij zingeving) Immers, ook in KWK is
aandacht voor vrijwilligers en het is voor ons een gemiste kans om hier nu ook inzicht in te krijgen.
Het is me nog niet helemaal duidelijk hoe aanbieders het format moeten invullen als ze gemiddeld overdag bijvoorbeeld
1,5 medewerker van nivo 3 op de groep hebben staan (dus eigenlijk 3 medewerkers op 2 groepen, waarvan 1 zwerfkracht). Zie
ook volgende opmerking?
Het lijkt me wel handig om het blokje dienstrooster alvast deels ingevuld te latt zal direct bij hen aanspreken ! Zie
onderstaand, waarbij ik dan de gele vakjes heb gewist, omdat de invulling daarvan door de aanbieder moet gebeuren. Het vergt
dus ook wat extra uitleg bij punt 4 in cel i20 over het basisrooster dat het belangrijk is om via de knop "verdeling over de
groepen" te bepalen of de medewerker volledig op 1 groep werkt, of dat de medewerker als een soort zwerfkract is verdeeld over
2 groepen (knop op 50%), over 4 groepen (knop op 25%) etcetera.
Tot slot: is het idee dus dat een aanbieder nieuwe regels moet aanmaken indien hij meer verschillende medewerkers heeft
op een groep?
Dienstrooster
Omrekening

% verdeling over groepen
Toelichting
Begintijd
Eindtijd
Onbetaalde pauze
Netto arbeidsuren
Netto uur per groep

Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
Per dag
x%
Groep
7:00
15:30
0:30
x:00
O
x%
Groep
15:00
23:30
0:30
x:00
O
x%
Groep

7:00

15:30
0:30
x:00

O

x%

Groep
15:00
23:30
0:30
x:00
O
0%

Groep
0:00
0:00
0:00
0:00
O
0%

Groep
0:00
0:00
0:00
0:00
O

x%

Groep
0:00
0:00

Tl
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Dag

.

donderdaq 9 februari 2017 10:39
i
..
Toezegging in kamerdebat

m

Vanuit de Nza hebben gisteren een aantal mensen het AO over verpleeghuiskwaliteit gevolgd.
Bij de samenvatting van de agendapunten werd door de voorzitter gezegd dat wij 2^ helft februari met de
impactanalyse en een analyse zorgzwaarte komen. Dit leek een foutje van de voorzitter, de stas legde helemaal
juist uit hoe impactanalyse en kostenonderzoek in elkaar zitten. Onder meer dat toegenomen zorgzwaarte
onderdeel Is van het kostenonderzoek en dat dit pas eind dit jaar verwacht kan worden.
Is er de mogelijkheid dit recht te zetten in notulen of iets dergelijks? We willen graag verkeerde verwachtingen
voorkomen.
Met vriendelijke groet,

j/f
/

Nederiandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Po?i-hiic -5017 3.S02 GA utrecht 1 Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
' (030) 296 81 11 | E: infocanza.nl | W: www.nza.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 13 februari 2017 9:20

RE: Impactanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Dag
Wij zullen een notitie bespreken, welke

e n . _,

nee zullen nemen.

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
iO) 296 8111 | E: info&nza.nl | W: www.nza.nl

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
[mailto:;
Pminvws.nll
Verzonden: maandag 13 februari 2017 8:41
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Impactanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Hoi
Ik had vrijdag geen gelegenheid om te bellen. Daarom nog even per mail. Gaat gesprek met
tafel" of willen jullie een notitie bespreken?
Groet,

"met benen op

—Original Message—
From:
Sent: Thursday, February 09, 2017 05:17 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject:
Hallo

RE: Impactanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
5n.

Dinsdag hebben

D,
en

overleg over de impact analyse.

vroeg me daarom even contact op te nemen over de voorbereiding? Wellicht komt er vooraf nog een stuk
van jullie (een open vraag uiteraard). Morgen even bellen?

Groet,

—Original Message—
From:
^ Fmailto.
@nza.nl]
Sent: Thursday, January 19, 2017 10:24 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject.
Impactanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Beste

en,

Zoals beloofd bijgaand een concept van onze impactanalyse. Deze wordt, zoals al aangegeven, nadrukkelijk in
vertrouwen toegestuurd. Het is namelijk een versie waar nog aan wordt gewerkt.

Gezien de druk op dit dossier en de korte termijnen, willen we jullie echter al wel op de hoogte stellen van de
voorlopige uitkomsten. Op deze wijze kunnen jullie de door ons geraamde cijfers plaatsen in een denkkader en een
rekenwijze. Mochten er vragen zijn over de rekenwijze en/of gekozen uitgangspunten, lichten we deze natuurlijk
graag toe. Graag spreken we met jullie verder over de gevolgen van een dergelijke impact.

De definitieve versie van dit document ligt op 31 januari voor in onze RvB. Publicatie door de NZa daaropvolgend zal
in overleg met jullie plaatsvinden.

Met vriendelijke groet,
Mede namens

,I

en

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
I E: info(5)nza.nl | W: www.nza.nl <http://www.nza.nl/>
iet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan
de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkh .id voor
schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden Dit bericht kan informatie bevatten die niet
voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid
voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden: woensaag 15 februari 2017 14:16
Aan:
CC:
. @minvws.nl;
~
(i
_ öminvws.nl);
_
, —
Onderwerp: RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse
Beste

;

,,

Dank voor jullie vragen en suggesties.
Zoals eerder vandaag tussen

en.

. gedeeld:

Een aantal van jullie opmerkingen en suggesties raken de gekozen scenario's, met als argumentatie dat jullie in de
praktijk andere invullingen zien. Ons vertrekpunt is echter het kwaliteitskader zoals door het Zorginstituut is

vastgesteld. De scenario's zijn tot stand gekomen in nauw en zorgvuldig overleg met het Zorginstituut over de
interpretatie van dat kader. Het is daarmee logisch dat deze scenario's verschillen van de huidige praktijk.
Om de verbinding met de praktijk te maken, hebben wij een aantal praktijkcases opgenomen. Onze scenario's
hebben we hieraan getoetst als reality check.
Wij vinden dat de impactanalyse daarmee een zorgvuldig, compleet en afgewogen beeld geeft. Wij zien dan ook
geen aanleiding om de scenario's aan te passen.
Over de nabrander: we zijn in de roosters uitgegaan van zo min mogelijk gebroken diensten. Dit zien wij ook in de
ontvangen dienstroosters, waarin scherp wordt gestuurd op hele diensten en vaste bezetting op een groep. Niveau
5 in een korte dienst komt voor, maar zeker niet vaak.
Een aantal opmerkingen die meer technisch van aard zijn, nemen wij over, zie onder voor een reactie per suggestie.
Par 3: Wij zullen peiljaar en prijspeil opnemen, goede suggestie.
Par 4: Het scenario wijzigt niet. We benadrukken in het rapport hoe we tot deze lezing van het kader zijn gekomen.
Par 4: We zullen totale kader opnemen zodat 4,5 mld / 2,1 mld te refereren is aan het totaal.
Par 5: Het scenario wijzigt niet. Wij rekenen nog wel een variant door met een iets zwaardere bezetting in de nacht,
mede op basis van ont vangen dienstroosters.
Par 5: Het scenario wijzigt niet. We geven nog extra uitleg bij piekmomenten en combineren van taken uit het kader.
Daarbinnen zien wij onvoldoende mogelijkheden om verder te combineren.
Par 6.2: Goede suggestie om fte/cliënt ratio inzichtelijker te maken, nemen we mee.
Par 9: Foutje in figuur functiemix, passen we aan
Par 10: De keuze voor de 2 scenario's relateren we aan de input uit de praktijk, waaronder de dienstroosters die we
nu van Dageraad-instellingen krijgen. Belangrijk dat ook huidige roosters niet gebaseerd zijn op kwaliteitskader,
maar op eigen zorgfilosofie. Daarmee niet 1 op 1 vertaalbaar naar onze scenario's. Bij de vraag wat deze instellingen
willen, is een vergelijkbare stijging als in onze scenario's te zien.
Par 13: De scenario's wijzigen niet.
Met vriendelijke groet.

^
/

Nederlandse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht j Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 030 29 68 938 (secretariaat) | E:, '
~
| W: www.nza.nl

Van:
,
t) [mailto:.
.aminvws.nl]
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 22:45
Aan:
CC:
Onderwerp: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse
Beste

en

Vanochtend hadden een open en nuttig gesprek bij
de impact van het KWK.

over de stappen die jullie hebben gezet in de analyse van

Daarbij hebben we een verkorte versie van het concept rapport doorgelopen en gekeken naar de knoppen in het
document.
We spraken onder meer af dat wij hier uiterlijk donderdag 10 uur op zouden reageren. In de bijlage treffen jullie
alvast onze eerste technische suggesties.
Deze hebben met name betrekking op de presentatie van het "basisscenario" (hoe stel je de knoppen in bij deze
variant) en bij het "scherp-aan-de-wind-alternatief (hoe stel je de knoppen daar).
Naar ons inzicht wint de rapportage aan kracht door zowel In het basisscenario als bij het alternatief de knoppen
een beetje bij te stellen, zodat de plaatjes herkenbaarder worden voor de sector.
Kort gezegd komen onze suggesties (die we ook hebben toegelicht) erop neer dat:
•
De kosten in het basisscenario per saldo 0,9 mld lager uitvallen (3,6 mld ipv 4,5 mld).
•
De kosten in het alternatief per saldo ca 0,5 mld lager uitvallen (1,6 mld ipv 2,1 mld).
•
We hebben dus een heroïsche vingeroefening gedaan om te rekenen met de knoppen in jullie memo. En
dankzij de heldere presentatie leek ons dat goed te doen. Daarmee heeft wat ons betreft de opzet van het
concept rapport zich al bewezen. Hoewel we mogelijk in de snelheid nog wat rekenfoutjes hebben gemaakt
bij onze suggesties.
Naar ons inzicht wordt ook de bandbreedte van de uitkomsten bij onze suggesties wat meer plausibel en ook meer
in lijn met de (verwachte) uitkomsten van de CPB-sommen.
We hopen dat jullie hier iets mee kunnen. Mochten jullie vragen hebben, dan horen we het natuurlijk graag.
Nog een nabrander: bij de huidige roosters zien we geen inzet van niveau 5 (HBO-verpleegkundige). NiveauS wordt
vaak ingezet in coachende rol op werkvloer. Het kan de herkenbaarheid van de roosters in de sector verder
vergroten indien een (beperkte) inzet van niveau 5 zichtbaar is (niet als extra handen, maar als "andere handen",
bijvoorbeeld ter vervanging van een deel van niveau 4). Misschien kunnen we daar ook nog contact over hebben.
Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijl< aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aanspral<eliii<heid voor schade, van well<e aard ool^, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistal<e, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any l<ind resulting from the risl<s inherent in the
electronic transmission of messages.

as
Aan:
Onderwerp:

RE: Bronvermelding dient volumes?

Hoi,
De cijfers hebben wij uit de NZa-kubus over het jaar 2015 gehaald, versie van 1 feb 2016 (dus de kubus van vorig jaar
met 2^ ronde productie-afspraken 2015).
Inmiddels is de nacalculatie 20165 c2 2^ ronde 2016 beschikbaar gekomen per 1 feb 2017, maar die hebben we hier
dus niet in meegenomen (simpel weg omdat die bij het opstellen van de sommen nog niet beschikbaar waren).

Groet,

Van:
fmailto:
@nza.nn
Verzonden: donderdag 16 februari 2017 14:46
Aan;
)
CC:
Onderwerp: Bronvermelding dient volumes?
Dag.
Mocht je in de gelegenheid zijn. In eerdere berekeningen van jullie, kwam ik nog een overzicht tegen met aantal
cliënten. Zie bijlage laatste tabblad. Als bronvermelding staat NZa, maar even voor de zekerheid uit welk rapport
komen deze cijfers?
Alvast dank voor je reactie. Met vriendelijke groet.

f

jif

Nederlandse
Zftrgaufpriteit

.jciciubiiieuewerKer i uangdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: infog)nza.nl | W : www.nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

,<
vrijdaa 17 februari 2017 9:54

Öminvws.nl>

..
RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse

Hoi
Bedankt. Glashelder en keuzes goed te begrijpen!
Groet,
—Original Message—
From:
[mailto:t
® nza.nl]
Sent: Friday, February 17, 2017 09:51 AM W. Europe Standard Time
I

To:

Cc:
Subject:
Goedemorgen

RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse
,

Onderstaand kort antwoord op je vragen.
- Cliëntaantallen zijn gebaseerd op 2015 voor de macro berekening
- ZZP tarieven zijn gebaseerd op 2017 (beleidsregel BR_REG_17137b)
- Daarvan is 54,4% van de zzp tarieven excl. behandeling toegerekend aan woonzorg en dagbesteding
- Personele kosten zijn gebaseerd op hhm onderzoek 2013 (inschaling en ORT) en cao w t 2016 (maandsalaris, eju,
vakantiegeld, etc.)
Geeft dit voldoende antwoord?
Met vriendelijke groet.

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 8111 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl —Oorspronkelijk bericht—
Van:
i [mailto:.@minvws.nl]
Verzonden: vrijdag 17 februari 2017 9:03
Aan:
CC:I
Onderwerp: RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse
Hallo.

(en collega's mocht

vandaag afwezig zijn).

Kunnen jullie alvast kort aangeven op welke basisjaar qua aantal cliënten (2015? 2016?) de impactanalyse is
gebaseerd en op welk prijspeil (2016? 2017?).
Dat helpt bij onze interpretatie van de financiële effecten.

Groet,
—Original Message—
From:
i [mailto:
@nza.nl]
Sent: Thursday, February 16, 2017 02:43 PM W. Europe Standard Time
To:
Cc:
Subject:

_

.

..

RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse

Dag

Zeker interessant, dank. Gaan we naar kijken.

Wij geven in de impactanalyse aan welke factoren buiten beschouwing zijn gebleven. Daar horen deze dus bij.

Groet,.

Van:
[mailto:i
@minvws.nl]
Verzonden: donderdag 16 februari 2014:06
Aan:
|
CC:
,
Onderwerp: RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse

Hoi J

Naar aanleiding van jouw verzoek hieronder: zie bijgaande link.
https://www.cpb.nl/publicatie/presentatie-keuzes-in-kaart-2018-2021

In paragraaf 15.8 (vanaf bIz 355) vind je een toelichting op de manier waarop CPB de bezettingsnorm van 2 op 8
voor verpleeghuizen heeft doorgerekend.
Zoals ik in mijn vorige mail al aangaf neemt het CPB behalve de "directe extra personeelskosten indien 'vandaag' de
personele bezetting zou worden aangepast", ook een aantal andere posten mee.

Het is dus misschien interessant om te bezien wat het effect op jullie uitkomsten is van de kosten "obv foto van
vandaag" tegenover de kosten obv de foto van CPB in 2021.

Kort gezegd zijn dan de volgende elementen van belang (kan je terugvinden in CPB, par 15.8).
Zij berekenen het niveau in 2021 (dus incl demogroei en incl reële loongroei)
Overhead (CPB rekent met 15% opslag)
Gedragseffecten (CPB rekent ermee dat 2% meer mensen een Wlz-indicatie aanvraagt en 5% van de mensen
extra hun indicatie gaat verzilveren.

Groet,

Van:
[mailto:
@nza.nl]
Verzonden: woensdag 15 februari 2017 14:34
Aan:
CC: i
Onderwerp: RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalysrt.

Dank.

Wij hebben inderdaad geen rekening gehouden met (demografische) groei, specifieke groei van overhead door
kwaliteit (meer dan pondspondsgewijs) en groei van de vraag.
Behalve personeelssamenstelling en -inzet is al het andere gelijk gehouden.

We zijn zeker benieuwd naar waar het CPB mee komt! Kaa dat online staat?
Alvast bedankt.

Groet,

Van:
., [mailto:;
;@minvws.nl]
Verzonden: woensdag 15 februari 2017 9:50
Aan:
,
;
CC:
.
,
Onderwerp: RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse

Hoi

Dat is fijn. Dan horen we dat nog.
Het knoppen-overzicht is in elk geval een handig overzicht.

Misschien een interessante toevoeging voor
Morgen verschijnt Keuzes In Kaart van CPB, de officiële doorrekening van de verkiezingsprogramma's.
Met het oog op de vergelijkbaarheid van die sommen met de scenario's in de impact-analyse geldt het
volgende:

1.
De doorrekeningen van het CPB houden gebruikelijk rekening met een niveau in 2021 (i.e. laatste jaar
kabinet). Dat betekent dat hun cijfers bijvoorbeeld rekening houden met een demografische groei (1,7% per jaar) en
met reële loonstjging. Ik vermoed (maar weet dat niet zeker) dat jullie nog geen groeiveronderstelling hebben
opgenomen. Daarom is het goed om in uitgangspunten expliciet te zijn over het volume/basisjaar/prijspeil
waarmee is gerekend (maar volgens mij waren jullie dat al van plan).
2.
CPB houdt gebruikelijk ook rekening met een doorwerking naar overhead. Vanuit gedachte 'meer personeel =
meer personeelsgesprekken, grotere personeelsadministratie, meer materiële personeelsgebonden kosten etc. Dat
zou bij CPB dus een opslag zijn op de directe extra personeelskosten vanuit KWK. Het lijkt me goed om bij jullie
uitgangspunten aan te geven dat daar geen is gehouden.
3.
CPB veronderstelt gebruikelijk bij een forse verhoging van kwaliteit dat er aanzuigende werking optreedt.
Volgens mij zit dat ook niet in jullie sommen (is ook geen probleem, maar wel fijn om bij uitgangspunten aan te
geven).
4.
Zodra KIK beschikbaar is (komt 16 feb) dan wil ik adhv de CPB-publicatie Keuzes in Kaart graag
bovenstaastaven. Het komt er bij wijze van spreken indicatief op neer dat een bedrag van 2 miljard bij de CPBuitkomsten (niveau 2021, incl overhead, incl aanzuiging) overeen zal komen met circa 2 miljard in de impact-analyse
(niveau 2017??, excl overhead, excl aanzuigende werking).

Groet,

Van:
,mailto:«
Snza.nl]
Verzonden: woensdag 15 februari 2017 9:19
Aan:
)
CC:
Onderwerp: RE: Vragen en opmerkingen bij verkorte en voorlopige weergave van impactanalyse

Agendatechnisch past het bij mij, maar ik laat het je in de loop van de dag even weten.
We overleggen even intern hoe we jullie reactie kunnen verwerken (ook gezien alle deadlines)

Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:(
' (030) 296 8111 I E: info@nza.nl <mailto:info@nza.nl> | W: www.nza.nl <http://www.nza.nl/>

Van:
:@minvws.nl]
Verzonden: woensdag 15 februari 2017 8:59
Aan: <
CC:
Onderwerp: RE: Vragen en opmerkingegen bij VWS van 9 tot 10 overleg hebben (over ander onderwerp).
Is het een idee (en past het in jouw agenda)om na afloop daarvan nog half uurtje te reserveren om evt technische
punten rond de impactanalyse door te spreken?

Groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 14 februari 2017 22:45

Aan:'
CC: •

nza.nl';
'J ' o v e r

de stappen die jullie hebben gezet in de analyse van de impact van het KWK.

Daarbij hebben we een verkorte versie van het concept rapport doorgelopen en gekeken naar de knoppen in het
document.
We spraken onder meer af dat wij hier uiterlijk donderdag 10 uur op zouden reageren. In de bijlage treffen jullie
alvast onze eerste technische suggesties.
Deze hebben met name betrekking op de presentatie van het "basisscenario" (hoe stel je de knoppen in bij deze
variant) en bij het "scherp-aan-de-wind-alternatief' (hoe stel je de knoppen daar).

Naar ons inzicht wint de rapportage aan kracht door zowel in het basisscenario als bij het alternatief de knoppen
een beetje bij te stellen, zodat de plaatjes herkenbaarder worden voor de sector.
Kort gezegd komen onze suggesties (die we ook hebben toegelicht) erop neer dat:
De kosten in het basisscenario per saldo 0,9 mld lager uitvallen (3,6 mld ipv 4,5 mld).
De kosten in het alternatief per saldo ca 0,5 mld lager uitvallen (1,6 mld ipv 2,1 mld).
We hebben dus een heroïsche vingeroefening gedaan om te rekenen met de knoppen in jullie memo. En
dankzij de heldere presentatie leek ons dat goed te doen. Daarmee heeft wat ons betreft de opzet van het concept
rapport zich al bewezen. Hoewel we mogelijk in de snelheid nog wat rekenfoutjes hebben gemaakt bij oes.

Naar ons inzicht wordt ook de bandbreedte van de uitkomsten bij onze suggesties wat meer plausibel en ook meer
in lijn met de (verwachte) uitkomsten van de CPB-sommen.
We hopen dat jullie hier iets mee kunnen. Mochten jullie vragen hebben, dan horen we het natuurlijk graag.

Nog een nabrander: bij de huidige roosters zien we geen inzet van niveau 5 (HBO-verpleegkundige). Niveau5 wordt
vaak ingezet in coachende rol op werkvloer. Het kan de herkenbaarheid van de roosters in de sector verder
vergroten indien een (beperkte) inzet van niveau 5 zichtbaar is (niet als extra handen, maar als "andere handen",
bijvoorbeeld ter verveel van niveau 4). Misschien kunnen we daar ook nog contact over hebben.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzendenerichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden,dt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn
verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met
risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

/4
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 20 februari 2017 11:29
RE; Antw: Vragen

Gezellig©

Nederlandse Zorgautoriteit

Van: I
. <L_^
.5)nninvws.nl>
Oatum: 20 februari 2017 11:27:09 CET
Aan:
<i
Snza.nl>
Onderwerp: RE: Antw: Vragen
Ik bel jr vanmiddag nog even okD?

Sent with Good fwww. good.com)

Original Message
@nza.nl]
From:
^
i [:
Sent: Monday, February 20, 2017 11:25 A M W. Europe Standard Time
To:
_
Subject: Antw: Vragen
i*rima
Groet,

wij bereiden besluitvorming voor (RvB NZa) op 28 februari,

Nederlandse Zorgautoriteit

Van:
_
,
<
(S)minvws.nl>
Datum: 20 februari 2017 11:16:14 CET
Aan:!
i<,
@nza.nl>. 'I
CC:
" "
i) <;
.@minvws.nl>. I
<;
3)mlnvws.nl>
Onderwerp: Vragen

@zinl.nl>

Hierbij onze tectinische vragen
Vrijdag wordt gepland bij mij: 4 uur.!
Er wordt ook afspraak gepland

.1: maandag 6/3.

Gr!!
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

-«
^@minvws.nl>
maandag 20 februari 2017 11:27
!_
RE: Antw: Vragen

Ik bel jr vanmiddag nog even okD?

Sent with Good (www.good.com)
Original Message
From: „ ,
[;
(g!nza.nl]
Sent: Monday, February 20, 2017 11:25 AM W. Europe Standard Time
To:.
Subject: Antw: Vragen
Prima
Groet,

. wij bereiden besluitvorming voor (RvB NZa) op 28 februari,

Nederlandse Zorgautoriteit

Van:
/<
#minvws.nl>
Datum: 20 februari 2017 11:16:14 CET
.\an: I
<i
'i)nza.nl>.'
CC:
.
<
5)nninvws.nl>.
<
,.
^minvws.nl>
Onderwerp: Vragen

,.

</

@zinl.nl>

Hierbij onze technische vragen
Vrijdag wordt gepland bij mij: 4 uur. Met i
Er wordt ook afspraak gepland I
i/

maandag 6/3.

Gr!!
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resultingfromthe risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het

bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Prima
Groet,

maandag 20 februari 2017 11:26
. .
Antw: Vragen
wij bereiden besluitvorming voor (RvB NZa) op 28 februari,

Nederlandse Zorgautoriteit

Van: I
<L
..!S)minvws.nl>
Datum: 20 februari 2017 11:16:14 CET
Aan:
_
<i
.
^nza.nb.
. , .' </
CC:
,<i.
g)minvws.nl>. I
<:
(S)minvws.nl>
Onderwerp: Vragen

a)zinl.nl>

Hierbij onze technische vragen
Vrijdag wordt gepland bij mij: 4 uur. _
Er wordt ook afspraak gepland
/

maandag 6/3.

Gr!!
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
' ^richten.
. nis message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resultingfromthe risks inherent in the electronicfransmissionof messages.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

I <!
j@minvws.nl>
maandag 20 februari 2017 11:12

Vragen
Roost S.docx

Hierbij onze technische vragen
Vrijdag wordt gepland bij mij: 4 uur.
6/3.

Er wordt ook afspraak gepland

maandag

Gril
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hoi

J ,
<
ira)minvws.nl>
dinsdag 21 februari 2017 17:25
©zinl.nl'; ( _ ,
i
f,
FW: Hulpmiddel reactie impactanalyse
Concept Hulpmiddel verpleeghuiszorg feb 2017.docx

,

I.

Bijgaand het conceptmemo dat I

eerder vanmiddag heeft verstuurd. Mogelijk hebben jullie het al in bezit.

In aanvulling op de toelichting van
wil ik mede nav ons overleg van gisteravond graag wijzen op de T
voetnoot bij het voorbeeldrooster. De voetnoot beoogt inzichtelijk te maken dat er niet op grote schaal sprake hoeft
te zijn van 'gebroken diensten'.
Immers, in lijn met de gemiddelde personeelsinzet bij het voorbeeldrooster kan een instelling er ook voor kiezen om
tussen 10:00 en 18:00 uur gemiddeld 7 zorgverleners beschikbaar te houden (in plaats van blokken met 6 en 8
zorgverieners). En de instelling kan dan qua niveau gemiddeld genomen over meerdere groepen en afdelingen
aansluiten bij het voorbeeldrooster. Zo zal het in de praktijk ook vaak gaan.
De intensieve eetmomenten worden dan zodanig gepland dat het qua bezetting een beetje kan worden plat
geslagen. Dus niet alle groepen precies op hetzelfde tijdstip laten eten. Zo gaat het bij VWS trouwens ook. Anders
zou ons restaurant alsnog te klein zijn©.
Groeten,

PS. Ik heb morgen (woensdag cursus) en dan slechts beperkt in staat mijn mail te lezen. Donderdag ben ik gewoon
op kantoor.
Van:
Verzonden: dinsdag 21 februari 2017 14:09
Aan:
_ ©nza.nl';

CC:

,/

1

;'

'

. 'jmza.nl'

"

\

Onderwerp: Hulpmiddel reactie impactanalyse
Beste

,.

,

• en;

Ik wil jullie graag nog hartelijk danken voor het ovedeg gisterochtend. Door iedereen wordt het belang van een
gelijke wijze van interpreteren van het kwaliteitskader gedeeld. Gisteravond is er, zoals afgesproken, door
medewerkers vervolgoverleg gevoerd.
Gisteren is gewisseld dat VWS de uitkomsten van de impactanalyse aan de TK zal aanbieden. Wij zijn ter
voorbereiding op die beleidsreactie een hulpmiddel aan het opstellen waarin wij inhoudelijke, personele en
financiële argumenten bij elkaar brengen. Dit is een hulpmiddel voor onszelf, waarin de effecten van inhoudelijke
keuzes op een stereotype verpleeghuis worden weergegeven. Wij kiezen hiervoor omdat enerzijds verpleeghuizen
in vele maten en vormen voorkomen en anderzijds een versimpeling nodig is om tot een verkennend/tentatief
macrobudgettair bedrag te komen. Daarnaast biedt het werken met een verpleeghuis met vier groepen meer dan
een analyse op groepsniveau de mogelijkheid om aan te geven dat personeel ook op verschillende plekken ingezet
kan worden dan wel eikaars achterwacht kan zijn. Daarnaast hebben we gisterochtend ook geconstateerd dat dit
een eerste verkenning is en dat er nog een ontwikkelopgave ligt om tot meer duiding van de contextfactoren te
komen (opdracht kwaliteitskader 2018). Kortom, het hulpmiddel helpt ons in de gehanteerde methodiek, biedt een

inhoudelijk kader maar vooral ook rürtrri):è pm per verpleeghuis andere keuzes te maken en geeft weer dat er nog
een ontwikkeling in het kwaliteitsdenketi Volgt.^ ,
Hoewel het nog in concept is, stuur ik op verzoek van
i dit namens , al toe. Misschien kan het een bijdrage
bieden bij jullie gedachtevorming. Nogmaals de functie voor ons zit hem in het kunnen overzien van de onderdelen
van de impactanalyse, zoals die door de NZa aan VWS zal worden aangeboden.
Met vriendelijke groeten.

Ministerie VWS

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

Concept
Hulpmiddel bij reactie op impactanalyse kwaliteitskader

Inhoudsopgave
J..

Irileiding....

•2

[ Gewi

2:

Een stereotype verpleeghuis als basis voor de berekenjrtg

•2..

Gewi

^.

Criteria kwaliteitskader vertaald naar stereotypejjSerpfèeg^^

•3.

I Gewi.

Samenvatting

•6

Gewi

Stereptype rooster voor landelijke doorrëlilining ï;-.^^^^^

.7

Gewi.

^,

.

1. Inleiding
Deze concept-notitie gaat in op de kaders voor tijdelijke normen voor personeelssamenstelling uit
paragraaf 6.3 van het Kwaliteitskader. Daarmee is er dus geen sprake van een integrale blik op het
kwaliteitskader. Zaken die direct of indirect ook invloed kunnen hebben op de inzet van personeel
van zorginstellingen zoals governance, toepassing van technologie en de inrichting van financiële
en administratieve organisatie blijven buiten beschouwing. Deze kunnen in een later stadium bij de
uitkomsten van de impactanalyse worden betrokken.
VWS heeft de NZa gevraagd een (financiële) impactanalyse te maken van het kwaliteitskader. Dit
zal VWS met een reactie aanbieden aan de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op die beleidsreactie
is VWS een hulpmiddel aan het opstellen waarin inhoudelijke, personel^^^n financiële argumenten
in verband met elkaar worden gebracht. Dit is een hulpmiddel voor y ^ l ^ w a a r i n de effecten van
inhoudelijke keuzes op een stereotype verpleeghuis worden weerg.g|i^%n. Wij kiezen hiervoor
omdat enerzijds verpleeghuizen in vele maten en vormen voorkol|(iifi i f ja.nderzijds een
versimpeling nodig is om tot een verkennend/tentatief macroIjLidgettair Öf|:!:.^g te komen.
Daarnaast biedt het werken met een verpleeghuis met viej^<fipëR|jj..meer da't^ijegn analyse op
groepsniveau de mogelijkheid om aan te geven dat persdf^i ook S^jyerschillë^tile plekken ingezet
kan worden dan wel eikaars achterwacht kan zijn, in.dj.en nöliQ.. KortS^-, het hulpmiddel helpt ons
in de gehanteerde methodiek, biedt een inhoudelij;l!i|ip'der maa|^^9orgi^ok ruimte onrijper
verpleeghuis andere keuzes te maken en geeft W^eFdat er nog ëeriijg^'twikkeling in het
kwaliteitsdenken volgt.
^..^ %:k
De kaders voor personeel dienen voor d^iii^j3actanalyslj||i-Ji/vorden vertali!:d;.,naar rekenkundige
uitgangspunten. Dat zijn nadrukkelijk ge||v normen voor1%.iyiduele in.steliingen. Instellingen
dienen hun personeelssamenstelliBg te bé||hrijven in hun kw|j|i.teits^|iiS en deze te evalueren in
het jaarlijkse kwaliteitsverslag. Het^^aliteffej^ader geeft daarb'i3|ii;|ip*aat zorgaanbieders in de
praktijk starten vanuit de hujdige situ'a|^, en g||fideweg huiMjrrri^tie moeten aanpassen. Dit moet
ertoe leiden dat de instellirf|;|gi:3^p.termij^|jtfg
land^|ke context-gebonden normen voor
voldoende en vakbekwaam pë^^|?vl|lïKDeze^|9m
nog niet, maar dienen volgens het
Kwaliteitskader e m d ^ ^ l ^ ^ r e é d | ^ ziff

2. Een stereoty]|e verpleegh|jiis als^-^liaisis voor de berekening
Teneindgjê|Sn%erëi^pJng te makeni|^;§n defmpact van het kawaliteitskader op de personele
bezettiij||ts het dus iiö^éig om een afrftal veronderstellingen te maken. Deze veronderstellingen zijn
vertaald^ een concreé'é^;öorbeeldr(^^||:er, voor een stereotype verpleeghuis.
Bezien is''f|j.e de verpleeghüilïi^ii|^^"San met groepsgrootte en de ZZP-mix. Daarmee kan de
analyse vahslgjt stereotype:jyerp(èèghuis worden opgeschaald naar macro budgettair bedrag. Het
stereotype vëïifjteeghuis IsMieinschalig georganiseerd en grootschalig gehuisvest:
•

•

•

Kleinschalig geor^^awiièèrd met groepen van acht cliënten. Groepen van zes, tien en twaalf
cliënten bestaan ook in de praktijk. Bij kleinschalig wonen gebeurt alles binnen de groep:
slapen, eten, activiteiten.
Personeel wordt per groep geroosterd en is binnen de afdeling van vier groepen gedeeltelijk
flexibel om bij te springen op een specifieke groep indien dat nodig is. Een medewerker kan
dus, mits hij over de juiste competenties beschikt, overschakelen van de functie zorg naar de
functie zingeving. De functie zingeving kan daarbij binnen één medewerker worden
gecombineerd met de functie 'aandacht en toezicht'.
Grootschalig gehuisvest. Over het algemeen zijn kleinschalige groepen geschakeld in één
gebouw. Een typische grootte hiervan is 32 cliënten (vier groepen van 8 cliënten) als afdeling.
Uiteraard kan een huis meerdere afdelingen bevatten.

•

•

•

Een psychogeriatrische (PG) ZZP-mix. Op basis van zowel landelijke als lokale cijfers is een
verdeling van % ZZP 5 en V4 ZZP 7 stereotype. In het stereotype zijn dit 24 cliënten met V&V5
en 8 cliënten met V&V7.
Bij de impactanalyse is alleen gekeken naar het beschikbare cliëntgebonden personeel op basis
van de zzp-opbouw. Dat betekent dat de functie behandeling en dus (para)medici buiten
beschouwing zijn gebleven. Dat geldt ook voor overig niet cliëntgebonden personeel, zoals
HBO-verpleegkundigen , facilitair personeel en staffunctionarissen.
Een stereotype verpleeghuis beschikt vaak over meer vrijwilligers (voor een aantal uur per
week) dan cliënten. In het voorbeeldrooster zijn de vrijwilligers beschouwd als een 'plus'
bovenop de professionele bezetting. Ook de inzet van familie is niet meegeteld.

De beschrijving van het stereotype verpleeghuis laat zien dat er op een afdeling met vier groepen
van 8 cliënten mogelijkheden zijn dat de medewerkers tijdelijk op een ajgdere groep ondersteuning
geven indien dat nodig is. Daarbij kunnen de groepen ook onderling alSftlSken maken over een
gedeeltelijke spreiding van intensieve zorgmomenten.

3. Criteria kwaliteitskader vertaald naar stereotype v^roleeghuil'^.-.
In het licht van het stereotype verpleeghuis met vier grog||W van"^:^|^.liënten zrjr^;:.de criteria over
personeelsinzet uit paragraaf 6.3 van het kwallteitskadert^s^gze parggraaf geanaii^.§eerd. Omdat
de criteria niet los van elkaar kunnen worden gezie^ypijn dèëëjin saniëfihang besch'6#yyd.
'^^:'v

'x-i-ï'-y?'"

1. Tijdens de zorg en ondersteuning bij mten^J.^ve zor^gmorit^^ten (zoals opstaan, naar
bed gaan, intalte en rond het sterj^ê|i^^ijn èri:j^i||jpi^'al tweëill^rgverleners
beschikbaar om deze taken te vernchten.
"-SSx.

m.

.....

Met het Zorginstituut en de IGZ i^^ljesprdi^p wat intensievê^èêiEgm.Qj^nten zijn.
• Dat is ln elk geval het momenir-iS^jn 's óWt^nds opstaan. Hë'f:feifp'''bed gaan is eveneens
intensief, maar is over rneer ureri*'^;:§préf^^, waardoor i j t binnen een huis met 32 cliënten
beter te organiseren isi;^|:|534::....
,#1
•
De eetmomenten kunnentï^^a1%|!J:^..als"^^gn
• Voor het concr€!_t:^.:|:go§ter c>^||gag'=^e%|i.g;.^3'é1ii[yo
(samen zestien uur) is als gemiddelde
uitgegaan vag^^-W^^ft.
interi|ijgye zai%%^§nten met gemiddeld 2 zorgverleners op een
groep van 8 eijlenten: ^^^i-j. ^^^^
'''^'ii^P
O drie uii^^in de ochtèftfjiyan W|[9-10:00 uur,
ü||;jrond lunchtij%è;an 12^^Q.-14:00 en
Tijd'êSs
de intensie\;t%:z.orgmome^|in
zijn
er op
afdeling
(4 groepen) dus
irgip'vijf
uur V'ëgir, het avondetgi? en
naar
bedde
gaan
van 16:00-21:00
uur. 8 zorgverleners
aanv^^kjg- In het voorB4^|5lj.Q9|t|p'is gerekend met de volgende samenstelling qua niveau :
O ••^l^.-zorgverleners ni'\l^'ëSQs3'"'"(dus gemiddeld één per groep)
O ':t:?|o.rgverlener rltyeau 1
O 2 ïSfljy.erlenen^iveau 2
O 1 zorgvë|(f§f^:jiiveau 4
O De samenstélllng van de bezetting op de groep hoeft niet de hele week hetzelfde te
zijn. Op die manier kunnen de zorgverleners ook van elkaar leren. De zorgverlener
niveau 4 kan daarbij gedurende de week coachende werkzaamheden verrichten op de
verschillende groepen. Dit stimuleert het leren en ontwikkelen en de kwaliteit van de
zorgverlening. Een belangrijk aspect uit het kwaliteitskader.
Tijdens de intensieve zorgmomenten staan zorg, aandacht en toezicht centraal. Zingeving vindt
dus plaats tijdens de rustigere uren.
Omdat er binnen het huis tijdens de intensieve zorgmomenten 8 zorgverleners beschikbaar zijn
voor vier groepen Is er ook de mogelijkheid om -indien nodig- onderling afspraken te maken.
Zo kan op het moment dat op groep A twee zorgverleners enige tijd nodig zijn om een
specifieke cliënt te helpen, worden afgesproken dat er tijdelijk één zorgverlener van de
groepen B, C of D wordt opgeroepen om voor toezicht in de huiskamer te zorgen.

Binnen de spitsuren in het rooster kan aldus vanwege de beschikbare flexibiliteit worden
volstaan met gemiddeld 2 zorgverlener op 8 cliënten.
Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de huiskamer of
gemeenschappelijke ruimte om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en
nabijheid te bieden en toezicht te houden. Wanneer een bewoner de ruimte moet
verlaten is er iemand aanwezig om dit op te vangen. Hierbij lean ook gedacht worden
aan de inzet van een vrijwilliger of familielid. Dit kwaliteitskader vraagt wel
nadrukkelijke aandacht voor de afbakening tussen professionele
verantwoordelijkheid en de inzet van familie en vrijwilligers.
Tijdens de rustige momenten (6 uur per dag in het voorbeeldrooster) kan het aantal
zorgverleners lager zijn dan tijdens de intensive momenten.
In het concrete rooster zijn tijdens de rustige momenten overdagja||^ïddeld zes medewerkers
beschikbaar op de afdeling en op het einde van de avond (na 2^|0!^'uur) gemiddeld vijf
<:ap'''''"^^%x
m ed e we rkers.
In het voorbeeldrooster is tijdens de rustige uren gerekend mét een b'éiijgtting van zes
medewerkers (inclusief zingeving) met de volgende s^ijgi^slljllpg qua n'i%^u :

O

•

.

, .

,

'•:.y.'>.

'••:->X'S^'

O Het voorbeeldrooster is gebruikt voorl&bjdelljke dporreRe|i.ing.
Hierbij geldt ook dat binnen een afdel|rf^:|ji:een"i|gte^||^^^
tijSifjjk hulp kan worden ingezet
vanuit andere groepen.
pi'f
"'^tF
Overdag zijn tijdens de rustige zorgn^^jmenten en tijc][ë^s>.de lunch..:(Jaarnaast vrijwilligers
ingeroosterd. Deze tellen niet^^^ee bij'^^'officiële' profes^l^elf^^É^êetting. De vrijwilligers zijn
echter zeer waardevol om met^l3|:tTie dl5||!. van aandacht èlï^p^"ëlijk ook de rol van toezicht
mede te vervullen.
vrijwilligers kunnen er dji!^§g}fjn tijdi^ïlce sllfi^jigs aai^p|dragen dat er permanent iemand in
de huiskamer of gemeentêftai^^^^l^i^e rSi^te is cJm^^^^iwezige bewoners de benodigde
aandacht en na|»y|jgi(|-.te bi'ë%n êM%sicfi|^e houden. Het gaat hierbij gemiddeld vaak om
meer dan ééij5|^1;c^hWS|;^g.yrij1i^|iger ër(-^'i;|^|j|jteraard in overleg met de vrijwilligers.
Specifiek vod:'|::|e PG-grdtRjjgfldt a^j^onbegrep'i^^ gedrag en onrust vaak later in de middag
optreden. Me^ge 6 zorgverlë^^fs tljÖ'éhs rustige momenten en 8 zorgverleners tijdens
integ^s|fji^i:2;orgïi|^,m
kan''|i|!rop adj^quaat worden ingespeeld.

3. I n iedere dagdieii^|^^9ok in h^^i|weekend) is er per groep iemand aanwezig die de
juist<|i>kennis en coiW^^|.ej[i^tif]^;heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te
bestéq^lQ aan zingevingA£iHvblle dag-invulling van cliënten.
•
•

•

•

Zoals aangêfeY.gn bij J|i|it 2 zijn er in het concrete rooster tijdens de rustige uren 6
medewerkers ÉWè^lifliicir.
Overdag zullen doorgaans minimaal twee medewerkers per afdeling zich separaat van de
zorgtaken richten op zingeving . De overige medewerkers op de afdeling zijn beschikbaar om Indien nodig- zorg te verlenen. Het voorgaande maakt het ook mogelijk om per groep
voldoende aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle dag-invulling van cliënten
Een medewerker kan, mits hij over de juiste competenties beschikt, overschakelen van de
functie zorg naar de functie zingeving. Indien er tijdelijk geen sprake is van zorgmomenten zijn
de zorgverleners dus eveneens beschikbaar voor zingeving. De functie zingeving kan daarbij
binnen één medewerker worden gecombineerd met de functie 'aandacht en toezicht'.
In het rooster zijn daarom de functies zorg, aandacht en toezicht samen genomen met
zingeving.

4.

De z o r g v e r l e n e r s d i e in d i r e c t c o n t a c t z i j n m e t d e c l i ë n t e n , k e n n e n h u n n a a m , z i j n o p
d e h o o g t e v a n h u n a c h t e r g r o n d en p e r s o o n l i j k e w e n s e n .

•

Het Zorginstituut geeft aan dat het leren kennen van een cliënt geen extra uren hoeft te
betekenen, dit is organisatorisch goed in te regelen dan wel met behulp van goede
dossiervoering op te vangen.

5.

Er is a l t i j d i e m a n d a a n w e z i g d i e m e t z i j n o f haar k e n n i s e n v a a r d i g h e d e n a a n s l u i t b i j
de ( z o r g ) v r a g e n e n ( z o r g ) b e h o e f t e n v a n de c l i ë n t e n e n b e v o e g d e n b e k w a a m is v o o r
de vereiste zorgtaken.

•

Het Zorginstituut geeft aan dat deze eis kan worden gecombineerd met eis 1. Wel stelt ook
deze eis voorwaarden aan het minimumniveau. Ook kunnen voorbelïöuden handelingen niet in
combinatie met eis 2 (toezicht), aangezien er eisen op het gebied^ari'veiligheid gelden. Zo
mag een zorgverlener niet gestoord worden bij het uitdelen v^^:ÉS|d,icatie, niet door een
collega, niet door een cliënt, niet door een naaste. De zorgvê^pfier''i^j5j..daarom tijdens deze
handeling geen toezicht houden in een huiskamer.

•

Omdat deze eis 'altijd' geldt, is voor de bezetting in d ^ ^ i r c f i r ' ^ f e k e n d m"é'^!^én medewerker op
niveau 3 of 4 (50/50) die beschikbaar is per afdeling ^^:;groepei^%|n 8 cllënWil?);,. Bij de inzet
van domotica kan worden volstaan met een beze^tng va1ii;il. med^^^rker op 2 'a%ej.ingen (64
cliënten). Met deze laatste invulling is gerekerfèiin het voor^BèeldcÊfêster.
Er is in i e d e r e l o c a t i e ( v o l g e n s KvK^|i;:g)^.strè|j|^J vo#:::cliëntiëtt::met e e n i n d i c a t i e
v e r b l i j f m e t v e r p l e g i n g of b e h a n d ^ | ^ ' ^ , ' ' ' 2 4 / 7 ^ ^ % ^ p ï ^ g e r e g i ï i % ^ e r d e v e r p l e e g k u n d i g e
b i n n e n 3 0 m i n u t e n t e r p l a a t s e . 1^1
Het Zorginstituut geeft aan dè^j|et hiéi^!|aat om het opvantèr)ï^|n een crisissituatie en het
voorkomen ervan. De vraag is o?^-i||g ve^^;!.^,,eghuis dit zelf möWorganiseren of gebruik kan
maken van een regionaJJ|?pe|werk."'l3|>.:j^nsclW||^^^ Is datêijiij laatste nog niet altijd mogelijk is
vanwege de eis van '30'r^l^Slej^jjt.er pTa^^ge'. ''•^l^jSc^^j^ft"
In het voorbeeldrooster is'aiaro'r^^likeniHlsgehoLïSeh^i^
de beschikbaarheid van een
verpleegkund^||{m!i?j||^.4) vS'0;irj..het §'^^lé|^ii^s, zowel overdag als 's nachts ('s nachts in
combinatie ntèf"ciomotiè^1)|^.,
^'^^^^^I
Tijdens de ru^fïge uren is d e ^ e d è w % k e r niveau 4 tevens beschikbaar voor coachende
werkzaar^liedèt^ïïpp de groep 'èl^jvoor hlïlp. bij zingeving

7.

Er t^ijn i e d e r e löè'l^ie ( v o l g e n ^ ^ v K r e g i s t r a t i e ) v o o r c l i ë n t e n m e t e e n i n d i c a t i e
verbiii^f m e t verplegi^]^..9f be.^^indeling 2 4 / 7 een a r t s b e r e i k b a a r en o p r o e p b a a r . Deze
a r t s rea.geert d i r e c t err4^^^J|iiK^ijk b i n n e n 3 0 m i n u t e n t e r p l a a t s e .

•

Het Zorgifi^ljly.ut g e e f t | ( | n dat deze gebaseerd is op de Verenso norm. Aangezien we in de
impactanalys^l^alleeg.ÉJ|,Ken naar de woonzorg en dagbesteding en niet naar behandeling, valt
deze eis buiten dë""fêÖ'pe. Algemene indruk is verder dat dit in Nederland een realistische, reeds
haalbare norm is. Deze leidt dus niet tot extra kosten.

8.

Er z i j n 2 4 / 7 a a n v u l l e n d e v o o r z i e n i n g e n b e s c h i k b a a r v o o r ( o n ) g e p l a n d e z o r g , v r a g e n
o f t o e n e m e n d e c o m p l e x i t e i t z o a l s : opschalen v a n p e r s o n e e l ( i n z e t t e n m o b i e l t e a m ) ,
inroepen specialist ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of
g e d r a g s d e s k u n d i g e , t i j d e l i j k e o v e r p l a a t s i n g c l i ë n t naar a n d e r e a f d e l i n g in d e z e l f d e
z o r g o r g a n i s a t i e , i n s c h a k e l e n C e n t r u m v o o r C o n s u l t a t i e e n E x p e r t i s e (CCE), i n g a n g
zetten "meer-zorg'.

•

Deze eis is met het Zorginstituut doorgesproken. Belangrijkste is dat het mogelijk is om een
acute situatie op te vangen. De indruk is dat dit door de combinatie vaste formatie (dag en
nacht) en beschikbaarheid van een verpleegkundige over het algemeen mogelijk is. Hoger

niveau (5) kan gewenst zijn, maar lijkt niet per definitie nodig om vast in te roosteren. Een
verpleeghuis kan hierin voorzien vanuit het niet cliëntgebonden deel van het zzp.
De criteria 9 t / m 14 hebben geen invloed op het dienstrooster, maar mogelijk wel op de
productiviteit van de medewerker:
•
•

e

Mogelijk is de medewerker meer tijd kwijt aan niet-cliëntgebonden activiteiten dan
nu.
Anderzijds neemt de productiviteit van de medewerkers j u i s t toe door een positief
effect van het kwaliteitskader op het ziekteverzuim. Door de extra personele
bezetting neemt de werkdruk af en de medewerkerstevredenheid waarschijnlijk toe.
De extra aandacht voor ontwikkeling, scholing, een lerend netwerk en
loopbaanontwikkeling versterken dit positieve effect.

Het kwaliteitskader wijst er tevens op dat de personeelssamenstellir)j(;|i^!a'^ een zorgeenheid geen
statisch gegeven is en de personele behoefte kan van dag tot dag.'.!^^||il3jllen. Het efficiënt omgaan
met de benodigde en beschikbare zorgverleners vereist het proa'^ëT or^g|i|iiseren van een adequaat
personeelsbestand dat voldoende zorgverleners omvat met !5gt:jjjioodzakel'iji^:.aantal, vaardigheden
en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomei5|Sifr'Ö^;i*vfinsen elrii|&ghoeften van de
cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteunii^^ii^^vert. ''^Ê^^
^^^'ï;

4. Samenvatting

^^^^

De gewenste situatie bevat een dienstropljprf'dèt völl$_djg||'j5ldoet aan'Hj^t. kwaliteitskader en
geschikt is voor een stereotype verpleeg^Js met een arc^(jing met 32 cliërifen (vier groepen van 8
cliënten). In het stereotype zijn dit 24 cliMten met V&V5 ëin||_cliënte.öii:rnet V&V7. Uiteraard kan
een huis meerdere afdelingen bevatten.
.^iW^'
y..:-y

Het voorbeeldrooster is ge^n...[iorm voóiÊ:i.|pdivid:|^|e instellingeji. Het is slechts een hulpmiddel om
de landelijke impact van dëieriïej[i.a,omtr^iit>persQ^el^
uit het kwaliteitskader te
berekenen.
^^^^m-^^'^.
' " ^ ^ ^
•
•

•

Met het Zorgi^gSfiifüüt^eiK^e IG%§,bespr6H:^.fp^a.t intensieve zorgmomenten zijn. Gemiddeld is
er per dag spj||i<e van lb*qi|en m¥|;jtitensive^Mij^momenten en 6 rustige uren
De totale professionele bezëïfj'tig pelSÉfdeling en groep bedraagt :
.•#|i*iï..tijÊlëhs intensieve'ftl;i5.mentl^^gemiddeld 8 op afdeling van 32 (ofwel 2 op 8);
| | y O tijderié|]fustige momêftjen gemiddeld 6 op afdeling van 32 (ofwel 1,5 op 8);
i l O Na 21:'o|it!.ur gemiddeld 5 op afdeling van 32 (ofwel 1,25 op 8);
'^%^o Inclusief vt'ij.Wil.li.gené;:^^^^ bezetting uiteraard hoger.
Gemiddë(|l::i!|(oor 16 uur:i|iyerdag en avond komt de bezetting aldus uit op ruim 7 medewerkers
per afdellngï^flri 32 cli.i^üi'ten ofwel gemiddeld 1,8 medewerker per groep van 8 cliënten.

In de nacht kan de bezetting aanzienlijk lager zijn. daarbij speelt ook de inzet van domotica een
rol. Gerekend is met een bezetting van 1 medewerker op 2 afdelingen (64 cliënten), gecombineerd
met domotica.

5. Stereotype rooster voor landelijke doorrekening

Voorbeeldrooster stereotype huis van 32 cliënten (4 groepen van 8, wv 75% W5 en 2;j^VV7). Kwaliteitskader-proof ?*
Gewenste bezetting Kwaliteitskader

Inzet

Gemiddelde bezetting in huis van 32

Gemiddelde bezetting per groep van
{exc!u?,isf vriiwilliRers)
*) Inroostering cliëntgebonden personef.^.;
iee^.j|(i|Js cahï||% a 70% van ^^Igedew^jkgrs. HBO-verpleegkundigen, fysio, diëtisten etc zijn hier niet in meegenomen
instellirii||n is contextgebonden en kan hiervan afwijken, mits aan de vereisten uit het Kwaliteitskader
**) Dit is een voorbeeldrooster. De feij(BgHjk^nröostë'Èil^^
wordt voldaan. Zo kunnen lnstellingei^||tensieve zorgi^i|,|[ienten som^slreiden in de tijd. Dat maakt in plaats van de blokken met 6 en 8 medewerkers midden op de
dag ook een vlakke dienst met 7 medéiifeerkers mogelijk. 'Hejjkwaliteit.s^^er biedt daar ruimte toe.

Wk:
* * * ) De omvang van de personele bezettf^'^in de nacht is rnedë'^amankelijk van de inzet van domotica. In de doorrekening is uitgegaan van Inzet van domotica en een
bezetting van 1 medewerker op 2 afdelingèfif;||(|. cliënten). Ij-:;,

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

,
@)minvws.nl>
woensdag 22 februari 2017 8:56
-@zinl.nl';»
i .
KE: Hulpmiddel reactie impactanalyse

Beste mensen,
Nav ons overleg gaat het rekenrooster van ons hulpmiddel steeds meer leven. In aansluiting op het aangevulde
word-document daarom het volgende.
Ik vond in eerste instantie een bezetting van bijvoorbeeld 0,2 zorgverlener van niveau 1 op een afdeling met 32
cliënten (4 groepen van 8) een beetje gek.
Na onze gesprekken heb ik het inzicht opgedaan dat dit slechts een rekenrooster is. Natuurlijk loopt er nergens
fysiek iemand rond die eerst is gevierendeeld (immers 0,2 medewerker over 4 groepen) en vervolgens op die
groepen nog eens wat kopjes kleiner is gemaakt, tot er per groep 0,05 zorgverlener van niveau 1 zou overblijven©.
Voor het rekenrooster bij macro toepassing is het niettemin een belangrijke aanname. Op die manier sluit het
landelijk aan bij huidige verdeling personeel over de niveaus. En dat is van belang ivm herkenbaarheid bezetting. En
ivm realiteit van een hogere bezetting op grond van kwaliteitskader.
Natuurlijk is er een knop om het extra personeel gemiddeld tegen een hoger of lager niveau door te rekenen. Maar
een herkenbare basis zou zijn om voor het extra personeel in eerste instantie ook de huidige niveaumix te hanteren.
Je wilt immers niet als default dat bij wijze van voorbeeld bij een toename van 50.000 medewerkers er sprake is van
een saldo van 60.000 extra niveau 1&2 en een afname van 10.000 niveau 3&4. De toename van 50.000 zou je in
eerste instantie beter kunnen verdelen obv huidige mix; dus ca 2% (1.000 in dit voorbeeld) extra niveau 1.
De lage factor voor niveau 1 in het rekenrooster laat zien dat dit niveau in huidige praktijk (misschien gelukkig) heel
weinig voorkomt: ca 2% van de bezetting op gemiddelde groep is niveau 1. Dat is dus een kleine groep.
Dat betekent echter niet dat een dergelijke medewerker per se enorm gebroken diensten hoeft te hebben.
Een sommetje ter illustratie : de medewerker niveau 1 is op een afdeling van 32 cliënten per week gemiddeld zo'n
20 a 24 uur aanwezig (7 dagen maal 16 uur dag/avond maal 0,2 = ca 22 uur).
In principe zou dat in te vullen zijn door een aantal dagen in de week op 1 van de 4 groepen op een afdeling een
medewerker niveau 1 in te roosteren. Deze kan tijdens rustige uren en eetmomenten eenvoudig werk doen, vaak in
combinatie met een niveau 4 voor de :echte zorgverlening" en binnen de context van een gehele afdeling met nog
meer collega's op niveau 3 en 4.
Op die manier kijken naar het rekenrooster helpt mij enorm!
Groet,
—Original Message—
From:
Sent: Wednesday, February 22, 2017 07:32 AM W. Europe Standard Time
To:
fflnza.nl';'
(Szinl.nl';
Cc:
Subject:
RE: Hulpmiddel reactie impactanalyse
1

Beste mensen van de NZa en

Hierbij nog de onderbouwing in Excel van de personeelsmix in ons hulpmiddel.

Deze cijfers hebben we eerder met NZa gewisseld. Maar wij hadden zelf over het hoofd gezien deze personeelsmix
als basis in ons voorbeeldrooster mee te nemen.

Met vriendelijke groet.

Van:
Verzonden: woensdag 22 februari 2017 7:26
Aan:
i@nza.nr;
van';
CC:
Onderwerp: RE: Hulpmiddel reactie impactanalyse

f@nza.nr;

•@zinl.nl';

Beste mensen.

ln aanvulling op de mail van
het volgende. In onze overleggen hebben de afgelopen periode veel nadruk
gelegd op de absolute omvang van de bezetting per groep: 2 zorgverleners op 8. Of toch meer. Of toch minder. Van
onze kant hebben we daarbij minder aandacht besteed aan de personeelsmix qua niveau van de medewerkers op
de groep. Terwijl het deskundigheidsniveau van het personeel juist een belangrijk aandachtspunt is in het licht van
kwaliteit verleeghuizen.

Voor onze gedachtevorming, maar mogelijk ook voor jullie, heb ik daarom de huidige personeelsmix gebruikt in deze
update. Concreet betekent dit VEEL MINDER NIVEAU 1 en VEEL MEER NIVEAU 4. Ik heb de betrokken passages in
ons concept hulpmiddel geen gemarkeerd. Zoals we al eerder bespraken is de pesoneelsmix uiteraard een van de
'knoppen' in een rekenmodel, maar voor onze gedachtenvorming gaan wij graag ui van een herkenbare basis!

Hartelijke groet.

Concept
Hulpmiddel bij reactie op impactanalyse kwaliteitskader
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1. Inleiding
Deze concept-notitie gaat in op de kaders voor tijdelijke normen voor personeelssamenstelling uit
paragraaf 6.3 van het Kwaliteitskader. Daarmee is er dus geen sprake van een integrale blik op het
kwaliteitskader. Zaken die direct of indirect ook invloed kunnen hebben op de inzet van personeel
van zorginstellingen zoals governance, toepassing van technologie en de inrichting van financiële
en administratieve organisatie blijven buiten beschouwing. Deze kunnen in een later stadium bij de
uitkomsten van de impactanalyse worden betrokken.
VWS heeft de NZa gevraagd een (financiële) impactanalyse te maken van het kwaliteitskader. Dit
zal VWS met een reactie aanbieden aan de Tweede Kamer. Ter voorbereiding op die beleidsreactie
is VWS een hulpmiddel aan het opstellen waarin inhoudelijke, personel^n financiële argumenten
in verband met elkaar worden gebracht. Dit is een hulpmiddel voor \^^pWaarin de effecten van
inhoudelijke keuzes op een stereotype verpleeghuis worden w e e r g ^ ^ ^ n . Wij kiezen hiervoor
omdat enerzijds verpleeghuizen in vele maten en vormen voorkQ^pn^^gderzijds een
versimpeling nodig is om tot een verkennend/tentatief macrobudgettair ^ ^ t e g te komen.
Daarnaast biedt het werken met een verpleeghuis met v i e r ' ^ ^ ^ ^ j n e e r d ^ ^ ^ n analyse op
groepsniveau de mogelijkheid om aan te geven dat personeel ooK^^erschill^^feplekken ingezet
riï^^Kort^,
het hulp^radel helpt ons
kan worden dan wel eikaars achterwacht kan zijn, i h ^ n
in de gehanteerde methodiek, biedt een InhoudelijK^&er m a ^ \ o o r a | ^ o k ruimte o ^ p e r
verpleeghuis andere keuzes te maken en geeft v^éer^dat er nog éetitpStwikkeling in het
kwaliteitsdenken volgt.
De kaders voor personeel dienen voor df
uitgangspunten. Dat zijn nadrukkelijk ge|
dienen hun personeelssamenstelliM te be
het jaarlijkse kwaliteitsverslag. H ^
praktijk starten vanuit de huidige
ertoe lelden dat de instelllng^^l^^p termiï
voldoende en vakbekwaam
Kwaliteitskader eind-.20,l,8 qeree

pactanalysè^Jworden vertS^^naar rekenkundige
normen voor i^^iduele it^ellmgen. Instellingen
rijven in hun k'^l^teltspl^'en deze te evalueren in
der geeft d a a r ^ ^ ^ R ^ a t zorgaanbieders in de
^deweg huiMpri^^ie moeten aanpassen. Dit moet
en aan l a n ^ » k e context-gebonden normen voor
nog niet, maar dienen volgens het

2. Een stereo

is voor de berekening

Teneind
bezetti
vertaal

n de^iSpact van het kawaliteitskader op de personele
,al veronderstellingen te maken. Deze veronderstellingen zijn
:er, voor een stereotype verpleeghuis.

Bezien is'^föe de verpleeghuiz^l|^^j|cran met groepsgrootte en de ZZP-mix. Daarmee kan de
analyse v a r t ^ t stereotypa^erpleeghuis worden opgeschaald naar macro budgettair bedrag. Het
stereotype v^^eeghuis is J^inschalig georganiseerd en grootschalig gehuisvest:
•

•

•

Kleinschalig georpW^erd met groepen van acht cliënten. Groepen van zes, tien en twaalf
cliënten bestaan ook in de praktijk. Bij kleinschalig wonen gebeurt alles binnen de groep:
slapen, eten, activiteiten.
Personeel wordt per groep geroosterd en is binnen de afdeling van vier groepen gedeeltelijk
flexibel om bij te springen op een specifieke groep indien dat nodig is. Een medewerker kan
dus, mits hij over de juiste competenties beschikt, overschakelen van de functie zorg naar de
functie zingeving. De functie zingeving kan daarbij binnen één medewerker worden
gecombineerd met de functie 'aandacht en toezicht'.
Grootschalig gehuisvest. Over het algemeen zijn kleinschalige groepen geschakeld in één
gebouw. Een typische grootte hiervan is 32 cliënten (vier groepen van 8 cliënten) als afdeling.
Uiteraard kan een huis meerdere afdelingen bevatten.

Een psychogeriatrische (PG) ZZP-mix. Op basis van zowel landelijke als lokale cijfers is een
verdeling van ¥4 ZZP 5 en IA ZZP 7 stereotype. In het stereotype zijn dit 24 cliënten met V&V5
en 8 cliënten met V&V7.
Een personeelsmix die qua niveaus aansluit bij'de huidige bezetting in verpleeghuizen. Deze is
opgenomen in bijgaande tabel. De vette cijfers zijn gebruikt in het voorbeeldrooster binnen dit
hulpmiddelj
Tabel: samenstelling personeel verpleeghuizen
i c i n d ' 11 111 t o t 1 ll

.Miideel op groep

bij 8 op 32

bij 6 op 32

Niveau 1

1,2%

1,7%

0,20

0,20

Niveau 2

8,2%

12,0%

1,00

0,80

Niveau 3

40,9%

59,7%J

4,80

4,00

Niveau 4

18,2%

26,6%'

2,00

1,00

68.4%

100.0%

8,00

l o l 1.^1 o p

lO-p

Niet op groep
I " l 1 ll p " i - n n i - t 1

31,6%
1(1(1

'. Bron: AZW Toekomstverkenninq 2016-202Ö {nöq teyer§gf]men)
beschikbare Sr gebonden personeel op basis
Bij de impactanalyse is alleen gekeken naar
van de zzp-opbouw. Dat betekent dat dgAficï^^.ehani
g en'^^(para)medici buiten
beschouwing zijn gebleven. Dat g e l d ^ ^ ^ ^ t » r o'
ijgt cliëntgel^^^en personeel, zoals
HBO-verpleegkundigen , facilitair pe^fneel en sta
Jonarissen.
illiger^^oor een aantal uur per
Een stereotype verpleeghuis beschik^^ak over meer
week) dan cliënten. In het voÉ
|er zijn de vrljwifl
schouwd als een 'plus'
bovenop de professionele bezett
jnzet van familie
liet meegeteld.
De beschrijving van het ster
van 8 cliënten mogelijkheden
geven indien dat ^ ^ ^ ^ ^ g ö a r b l j
gedeeltelijke s p r ^ ^ g vanTrij:§.nslev

3. CriterMi(waK@itskader \ëi

r op een afdeling met vier groepen
y,erkei?^^lliTjk op een andere groep ondersteuning
en ook onderling afspraken maken over een
jrgr

g stereotype verpleeghuis

In het i S f van het s f ^ o t y p e verpfS jhuis met vier groepen van 8 cliënten zijn de criteria over
person^^inzet uit p a r ^ M ^ f 6.3 vad ïet kwaliteitskader in deze paragraaf geanalyseerd. Omdat
de criter^&iet los van elkl
borden gezien, zijn deze in samenhang beschouwd.
Tijdens
rg en oj^ersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar
bed gaan, i
nd liet sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners
bescliikbaar onrf
taken te verrichten.
Met het Zorginstituut en de IGZ is besproken wat intensieve zorgmomenten zijn.
•
Dat is in elk geval het moment van 's ochtends opstaan. Het naar bed gaan is eveneens
intensief, maar is over meer uren te spreiden waardoor dit binnen een huis met 32 cliënten
beter te organiseren is.
•
De eetmomenten kunnen vaak ook als intensief worden aangemerkt.
•
Voor het concrete rooster overdag en in de avond (samen zestien uur) is als gemiddelde
uitgegaan van 10 uur met intensieve zorgmomenten met gemiddeld 2 zorgverleners op een
groep van 8 cliënten:
O drie uur in de ochtend van 7:00-10:00 uur,
O twee uur rond lunchtijd van 12:00-14:00 en
O vijf uur voor het avondeten en naar bed gaan van 16:00-21:00 uur.

•

•
•

Tijdens de intensieve zorgmomenten zijn er op de afdeling (4 groepen) dus 8 zorgverleners
aanwezig. In het voorbeeldrooster is ki|gaaride vlÜ i e
verpleeghuizen gerekend met de volgende samenstelling qua niveau :
O 4,8 zorgverleners niveau 3 (dus gemiddeld 1,2 per groep)
O 0,2 zorgverlener niveau 1
ö! 1 zorgverleners niveau 2
ö 2 zorgverleners niveau 4
O De samenstelling van de bezetting op de groep hoeft niet de hele week hetzelfde te
zijn. Op die manier kunnen de zorgverleners ook van elkaar leren. De zorgverleners op
niveau 4 kunnen daarbij gedurende de week coachende werkzaamheden verrichten op
de verschillende groepen. Dit stimuleert het leren en ontwikkelen en de kwaliteit van
de zorgverlening. Een belangrijk aspect uit het kwaliteitskader.
Tijdens de intensieve zorgmomenten staan zorg, aandacht en toezicbt centraal. Zingeving vindt
dus plaats tijdens de rustigere uren.
Omdat er binnen het huis tijdens de Intensieve zorgmomenten 8 zorgverleners beschikbaar zijn
voor vier groepen is er ook de mogelijkheid om -indien n o d i g ^ p f S ^ ^ g afspraken te maken.
Zo kan op het moment dat op groep A twee zorgverleners enige t i j d ^ ^ g zijn om een
specifieke cliënt te helpen, worden afgesproken dat
van de
zorgvi
groepen B, C of D wordt opgeroepen om voor toezie
mer te
Binnen de spitsuren in het rooster kan aldus v a n ^ g e
e flexibil
orden
volstaan met gemiddeld 2 zorgverlener op 8 citi
Tijdens de dag en avond is er permanent
and in^de h
amer of
gemeenschappelijke ruimte om d ^ ^ ^ ^ e z i
J^ers
odigde aandacht en
nabijheid te bieden en toezicht t^rouden. Wi
een bew(i%r de ruimte moet
verlaten is er iemand aanwezig c S d i t op te
HierbiU(an ook gedacht worden
aan de inzet van een vrijw
milielid. Dit k ^ Ü ^ t e l ^ ^ d e r vraagt wel
nadrukkelijke aandacht vod
ning tussen p^^^sionele
verantwoordelijkheid
milie en vrmfvilligers.

•

eldrooster) kan het aantal
momenten.
ömenten overdag gemiddeld zes medewerkers
é avond (na 21:00 uur) gemiddeld vijf

Tijdens de rustige mome
zorgverleners I
]ge uren gerekend met een bezetting van zes
In het concre:
|met de volgende samenstelling qua niveau :
beschikbaar
4 zorgverlehéi'^, niveau 3^(^us gemiddeld een per groep)
medewerkers'
O 0,2ijpee
zorgverlener niveau 1«
O erkers
0,8 zorgverleners
niveau 2
(irf
O 1 zorgverlener: niveau 4
O iHe^^t;beel^i^,fster is gebruikt voor landelijke doorrekening. Hdewei in dit
rekenrooster de bezetting (zowel In aantal als in niveau) fluctueert tussen de intensive
momenten (8 op 32) en de rustige momenten (6 op 32) kan een zorginstelling dit
uiteraard anders Invullen.
O Immers, in lijn met de gemiddelde personeelsinzet bij het voorbeeldrooster kan een
instellingier ook voor kiezen om tussen lO:00^ri 18:f)0 uur gejniddeld 7 zorgverlenefs
beschikbaar te houden (in plaats van blokken met 6 en 8 zorgverleners). En de
instelling kan dan qua niveau genniddeld genomen over rneerdere groepen en
afdelingen aansluiten bij het voorbeeldrooster. Zo zal het in de praktijk ook vaak gaan.
Er hoeft dus niet op grote schaal sprake te zijn vap 'gebroken diensten'.
O De intensieve eetmomenten worden dan zodanig gepland dat het qua bezetting een
beetje kan worden plat geslagen. Dus niet alle groepen precies op hetzelfde tijdstip
laten eten. Zo gaat het in andere sectoren dan verpleeghuizen trouwens ook. De
pieken vanwege het eten worden dan in de praktijk uitgesmeerdD.

Hierbij geldt ook dat binnen een afdeling bij een acute situatie tijdelijk hulp kan worden ingezet
vanuit andere groepen.
Overdag zijn tijdens de rustige zorgmomenten en tijdens de lunch daarnaast vrijwilligers
ingeroosterd. Deze tellen niet mee bij de 'officiële' professionele bezetting. De vrijwilligers zijn
echter zeer waardevol om met name de rol van aandacht en mogelijk ook de rol van toezicht
mede te vervullen. Ook tijdens de lunch kunnen zij belangrijke assistentie verlenen. De
vrijwilligers kunnen er dus ook in tijdelijke situaties aan bijdragen dat er permanent iemand in
de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte is om de aanwezige bewoners de benodigde
aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te houden. Het gaat hierbij gemiddeld vaak om
meer dan één beschikbare vrijwilliger en gaat uiteraard in overleg met de vrijwilligers.
Specifiek voor de PG-groep geldt dat onbegrepen gedrag en onrust vaak later in de middag
optreden. Met de 6 zorgverleners tijdens rustige momenten en 8 zorgverleners tijdens
Intensieve zorgmomenten kan hierop adequaat worden ingespeeld.
In iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep ie
juiste kennis en competenties heeft om separaat van dj
besteden aan zingeving/zinvolle dag-invulling van cliënten

aanwezig die de
en aandacht te

Zoals aangegeven bij punt 2 zijn er in het concrete roos
medewerkers beschikbaar.
Overdag zullen doorgaans minimaal twee me^^pfkers p
zich separaam^n de
ling zijn beschikbaar om
zorgtaken richten op zingeving . De overige^^S"ewerkers
indien nodig- zorg te verlenen. Het voorgaano^feaakt h ^
elijk om per groep
n cliënten
voldoende aandacht te besteden aan j s l ^ f t l n g / ^ ^ ^ j j ^ p ^ - i n v u f
Een medewerker kan, mits hij over cfflüiste compö^ffles beschikt,^&rschakelen van de
functie zorg naar de functie zingevin^Éndien er tijde^Kieen s p r ^ e is van zorgmomenten zijn
de zorgverleners dus e v e n e e r j ^ e s c h ^ ^ a r voor zingevii^kpe^^|a:ie zingeving kan daarbij
binnen één medewerker worden.geconiBii^erd met de fun^^^^pndacht en toezicht'.
In het rooster zijn daargjpri de funra^s^zo^^iandacht en t o e ^ n t samen genomen met
zingeving.
De zorgverler
de hoogte V M

Het ^ K t e s t i t ï
bet^^^dit
dosisiërvoering

in d i ^ c t cc
srgr
en
geeft aan im
^ganisatorisd
/angen.

lè

met de cliënten, kennen hun naam, zijn op
Jjke wensen.
j^kennen van een cliënt geen extra uren hoeft te
regelen dan wel met behulp van goede

^

Er is^Hjjd iemand a a n ^ ^ ^ ^ f e met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij
de ( z o ^ ^ r a g e n en (^rg)behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor
de vereispi^orgtaken.:
Het ZorginstituurH^FTaan dat deze eis kan worden gecombineerd met els 1. Wel stelt ook
deze eis voorwaarden aan het minimumniveau. Ook kunnen voorbehouden handelingen niet in
combinatie met eis 2 (toezicht), aangezien er eisen op het gebied van veiligheid gelden. Zo
mag een zorgverlener niet gestoord worden bij het uitdelen van medicatie, niet door een
collega, niet door een cliënt, niet door een naaste. De zorgverlener kan daarom tijdens deze
handeling geen toezicht houden in een huiskamer.
Omdat deze eis 'altijd' geldt, is voor de bezetting in de nacht gerekend met één medewerker op
niveau 3 of 4 (50/50) die beschikbaar is per afdeling (4 groepen van 8 cliënten). Bij de inzet
van domotica kan worden volstaan met een bezetting van 1 medewerker op 2 afdelingen (64
cliënten). Met deze laatste invulling is gerekend ln het voorbeeldrooster.

Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met een indicatie
verblijf met verpleging of behandeling, 2 4 / 7 een BIG geregistreerde verpleegkundige
binnen 30 minuten ter plaatse.
Het Zorginstituut geeft aan dat het hier gaat om het opvangen van een crisissituatie en het
voorkomen ervan. De vraag is of een verpleeghuis dit zelf moet organiseren of gebruik kan
maken van een regionaal netwerk. De inschatting is dat dit laatste nog niet altijd mogelijk is
vanwege de eis van '30 minuten ter plaatse'.
In het voorbeeldrooster is daarom rekening gehouden met de beschikbaarheid van een
verpleegkundige (niveau 4) voor het gehele huis, zowel overdag als 's nachts ('s nachts in
combinatie met domotica).
Tijdens de rustige uren is de medewerker niveau 4 tevens beschikbaar voor coachende
werkzaamheden op de groep en voor hulp bij zingeving.
Er is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met een indicatie
verblijf met verpleging of behandeling 2 4 / 7 een arts b^^ff^if^r en oproepbaar. Deze
arts reageert direct en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaats
Het Zorginstituut geeft aan dat deze gebaseerd Is op deVerensojigorm.
len we in de
impactanalyse alleen kijken naar de woonzorg ei^agöëèteding ëiSjriiet naar
ndeling, valt
deze eis buiten de scope. Algemene indruk is v;
fland een re^&ische, reeds
haalbare norm is. Deze leidt dus niet tot exti
8. Er zijn 2 4 / 7 aanvullende voorziei^lp^^bei
of toenemende complexiteit zoal^p^pschalen
inroepen specialist ouderengene^^unde, overi
gedragsdeskundige, tijdeli^^ o v ^ ^ ^ a t s i n g cliënt
zorgorganisatie, i n s c h a k e l ^ ^ ^ n t r ^ ^ / o o r Consulta'tf
zetten 'meer-zorg'.
Deze eis is met het Zorgf
acute situatie Q | ^ ^ | | i g e n
nacht) en be^
niveau (5) k
verpleeghuis

epiande zorg, vragen
tten mobiel team),
ecïalist of
e afdeling in dezelfde
xpertise (CCE), ingang

p k e n ^ ^ ^ ^ f j k s t e is dat het mogelijk is om een
door de combinatie vaste formatie (dag en
ige over het algemeen mogelijk is. Hoger
'efinitie nodig om vast in te roosteren. Een
niet cliëntgebonden deel van het zzp.
nvloed op het dienstrooster, maar mogelijk wel op de

De crit%réi 9 t / m
produc^||riteit van
H|

•

•

er tijd kwijt aan niet-cliëntgebonden activiteiten dan
Mogèljjl^ is de medewer'fi
nu.
Anderzijd^^^mt d^^oductiviteit van de medewerkers juist toe door een positief
effect van K^^^^^^ptskader op het ziekteverzuim. Door de extra personele
bezetting neerr^^ÜAverkdruk af en de medewerkerstevredenheid waarschijnlijk toe.
De extra aandacht voor ontwikkeling, scholing, een lerend netwerk en
loopbaanontwikkeling versterken dit positieve effect.

Het kwaliteitskader wijst er tevens op dat de personeelssamenstelling van een zorgeenheid geen
statisch gegeven is en de personele behoefte kan van dag tot dag verschillen. Het efficiënt omgaan
met de benodigde en beschikbare zorgverleners vereist het proactief organiseren van een adequaat
personeelsbestand dat voldoende zorgverleners omvat met het noodzakelijke aantal, vaardigheden
en competenties. Alleen zo kan tegemoet worden gekomen aan de wensen en behoeften van de
cliënten waaraan de zorgorganisatie zorg en ondersteuning levert.

4. Samenvatting
De gewenste situatie bevat een dienstrooster, dat volledig voldoet aan het kwaliteitskader en
geschikt is voor een stereotype verpleeghuis met een afdeling met 32 cliënten (vier groepen van 8
cliënten). In het stereotype zijn dit 24 cliënten met V8tV5 en 8 cliënten met V&.V7. Uiteraard kan
een huls meerdere afdelingen bevatten.
Het voorbeeldrooster is geen norm voor individuele instellingen. Het is slechts een hulpmiddel om
de landelijke impact van de criteria omtrent personeelssamenstelling uit het kwaliteitskader te
berekenen. Hierbij is uitgegaan van de bestaande personeelsmix in verpleeghuizen, qua verdeling
iver,niyéads_i,.t/{i^^
Met het Zorginstituut en de IGZ is besproken wat intensieve zorgmomenten zijn. Gemiddeld is
er per dag sprake van 10 uren met intensive zorgmomenten en 6 rustige uren
De totale professionele bezetting per afdeling en groep bedraagt
O tijdens intensieve momenten gemiddeld 8 op afdeli|
32 (ofwel 2 op 8);
O tijdens rustige momenten gemiddeld 6 op afdelir
(ofwel 1,5 op 8);
O Na 21:00 uur gemiddeld 5 op afdeling van 32 (ol
op 8);
O Inclusief vrijwilligers is de bezetting uiteraai
Gemiddeld voor 16 uur overdag en avond komt de b e z ^ m g a\dl
per afdeling van 32 cliënten ofwel gemiddeld l , ^ j i ' e d e \ ^ ^ e r per
In de nacht kan de bezetting aanzienlijk lager zl.
rol. Gerekend is met een bezetting van 1 rjjedievyerl
met domotica.

P

speelt

|delingS

it op rui
oep van 8

medewerkers
ten.

e inzet van domotica een
^ cliënten), gecombineerd

S. Stereotype rooster voor landelijke doorrekening
Voorbeeldrooster stereotype huls van 32 cliënten
Tijdverd^g**

Gewenste bezetting Kwaliteitskader
Nachtdienst :

• :::iïhëma
:l l U ' l l l l l "

"23-'0-l

0,2
1,0
4,8
1,0

Niveau: 4
Niveau 3/4

1,0

0,8
4,0

0,0 1
••+,

0,2
1,0
4,8
1,0 _

0,2
1,0
4,0
0,0

(0,18)

0,2_
1,0
_4^8_
1,0

(0,9)
(4,5)

(0,6)

+

1 1/0 ,

1,0

1,0

1,0

1,0

6

8 op 32

6

8 op 32

5

1,5

2 op 8 '

1,5

2 op 8

1,25

(1,0)

0Jtf>lus domotica"

] op 64^p%s d nu tird

GemiÖdeldé bezètting per grbe van S!;;
(exclusief Vlij wiHigers)';.^^^ ^

^ .: ;iï:r::v"^ A

.2 3"4::5, ::6: P

Zorg, aandacht en toezicht - Zingeving Eetmomenten

Bereikbaarheid

• - •'Dagdiënstj;|M^^^^^^

8'op;
32

*) Inroostering cliëntgebonden personeel. Dit is c ^ 0 % a 70% v a h ^ ^ e d ^ ^ ^ k e r s . HBO-verpleegkundigen, fysio, diëtisten etc zijn hier niet in meegenomen
^ o o s t ^ n g door instel^pen is c*^^xtgebonden en kan hiervan afwijken, mits aan de vereisten uit het Kwaliteitskader
* * ) Dit is een voorbeeldrooster. De feit
wordt voldaan. Zo kunnen instellinger] •rensieve z o i ^ ^ m e n t e n som^^reiden in de tijd. Dat maakt in plaats van de blokken met 6 en 8 medewerkers midden op de
dag ook een vlakke dienst met 7 medë >rkers m o g e l i j ^ i i t kwallteitsRler biedt daar ruimte toe.
* * * ) De omvang van de personele b e z e l ^ in de nacht is
bezetting van 1 medewerker op 2 afdelin^^tó4 cliënten). *

lijk van de inzet van domotica. In de doorrekening is uitgegaan van inzet van domotica en een

Van:
_ .
Verzonden: dinsdag 21 februari 2017 14:09
Aan: .

i@nza.nr:
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.

_

@nza.nr

Onderwerp: Hulpmiddel reactie impactanalyse

Beste

en,

Ik wil jullie graag nog hartelianken voor het overleg gisterochtend. Door iedereen wordt het belang van een gelijke
wijze van interpreteren van het kwaliteitskader gedeeld. Gisteravond is er, zoals afgesproken, door medewerkers
vervolgoverleg gevoerd.

Gisteren is gewisseld dat VWS de uitkomsten van de impactanalyse aan de TK zal aanbieden. Wij zijn ter
voorbereiding op die beleidsreactie een hulpmiddel aan het opstellen waarin wij inhoudelijke, personele en
financiële argumenten bij elkaar brengen. Dit is een hulpmiddel voor onszelf, waarin de effecten van inhoudelijke
keuzes op een stereotype verpleeghuis worden weergegeven. Wij kiezen hiervoor omdat enerzijds verpleeghuizen
in vele maten en vormen voorkomen en anderzijds een versimpeling nodig is om tot een verkennend/tentatief
macrobudgettair bedrag te komen. Daarnaast biedt het werken met een verpleeghuis met vier groepen meer dan
een analyse op groepsniveau de mogelijkheid om aan te geven dat personeel ook op verschillende plekken ingezet
kan worden dan wel eikaars achterwacht kan zijn. Daarnaast hebben we gisterochtend ook geconstateerd dat dit
een eerste verkenning is en dat er nog een ontwikkelopgave ligt om tot meer duiding van de contextfactoren te
komen (opdracht kwaliteitskader 2018). Kortom, het hulpmiddel helpt ons in de gehanteerde methodiek, biedt een
inhoudelijk kader maar vooral ook ruimte om per verpleeghuis andere keuzes te maken en geeft weer dat er nog
een ontwikkeling in het kwaliteitsdenken volgt.

Hoewel het nog in concept is, stuur ik op verzoek van
dit namens
al toe. Misschien kan het een bijdrage
bieden bij jullie gedachtevorming. Nogmaals de functie voor ons zit hem in het kunnen overzien van de onderdelen
van de impactanalyse, zoals die door de NZa aan VWS zal worden aangeboden.

Met vriendelijke groeten.

Ministerie VWS

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:

> <;
a)minvws.nl>
woensdag 22 februari 2017 7:26
'
; _
_ ©zinl.nl';
_
,
RE: Hulpmiddel reactie impactanalyse
Concept Hulpmiddel verpleeghuiszorg feb 2017 met actuele P-mix.docx

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste mensen,
In aanvulling op de mail van
. het volgende. In onze overleggen hebben de afgelopen periode veel nadruk
gelegd op de absolute omvang van de bezetting per groep: 2 zorgverleners op 8. Of toch meer. Of toch minder. Van
onze kant hebben we daarbij minder aandacht besteed aan de personeelsmix qua niveau van de medewerkers op de
groep. Terwijl het deskundigheidsniveau van het personeel juist een belangrijk aandachtspunt is in het licht van
kwaliteit verleeghuizen.
Voor onze gedachtevorming, maar mogelijk ook voor jullie, heb ik daarom de huidige personeelsmix gebruikt in deze
update. Concreet betekent dit VEEL MINDER NIVEAU 1 en VEEL MEER NIVEAU 4. Ik heb de betrokken passages in
ons concept hulpmiddel geen gemarkeerd. Zoals we al eerder bespraken is de pesoneelsmix uiteraard een van de
'knoppen' in een rekenmodel, maar voor onze gedachtenvorming gaan wij graag ui van een herkenbare basis!
Hartelijke groet,

Van:
Verzonden: dinsdag 21 rebruarl 2017 14:09
Aan:
(anza.nl': |
,;
CC:'
(
Onderwerp: Hulpmiddel reactie impactanalyse
Beste 1

..j

@ma.n\'

I,

Ik wil jullie graag nog hartelijk danken voor het overleg gisterochtend. Door iedereen wordt het belang van een
gelijke wijze van interpreteren van het kwaliteitskader gedeeld. Gisteravond is er, zoals afgesproken, door
medewerkers vervolgoverleg gevoerd.
Gisteren is gewisseld dat VWS de uitkomsten van de impactanalyse aan de TK zal aanbieden. Wij zijn ter
voorbereiding op die beleidsreactie een hulpmiddel aan het opstellen waarin wij inhoudelijke, personele en
financiële argumenten bij elkaar brengen. Dit is een hulpmiddel voor onszelf, waarin de effecten van inhoudelijke
keuzes op een stereotype verpleeghuis worden weergegeven. Wij kiezen hiervoor omdat enerzijds verpleeghuizen
in vele maten en vormen voorkomen en anderzijds een versimpeling nodig is om tot een verkennend/tentatief
macrobudgettair bedrag te komen. Daarnaast biedt het werken met een verpleeghuis met vier groepen rneer dan
een analyse op groepsniveau de mogelijkheid om aan te geven dat personeel ook op verschillende plekken ingezet
kan worden dan wel eikaars achterwacht kan zijn. Daarnaast hebben we gisterochtend ook geconstateerd dat dit
een eerste verkenning is en dat er nog een ontwikkelopgave ligt om tot meer duiding van de contextfactoren te
komen (opdracht kwaliteitskader 2018). Kortom, het hulpmiddel helpt ons in de gehanteerde methodiek, biedt een
inhoudelijk kader maar vooral ook ruimte om per verpleeghuis andere keuzes te maken en geeft weer dat er nog
een ontwikkeling in het kwaliteitsdenken volgt.
Hoewel het nog in concept is, stuur ik op verzoek van
dit namens
al toe. Misschien kan het een bijdrage
bieden bij jullie gedachtevorming. Nogmaals de functie voor ons zit hem in het kunnen overzien van de onderdelen
van de impactanalyse, zoals die door de NZa aan VWS zal worden aangeboden.

Met vriendelijke groeten.

Ministerie VWS

Oil bericht kan informatie bevatten die niet voor u is be-stemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan ii is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het benclit te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van w/elke aard ook, die
vert)and houdt iriet ri.sico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain infonnatlon that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was .sent to you by mistake, you are
rer|uested lo infonn 1he sender and delete Ihe message. The .State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
eleclronic transmission of messages.
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CC:
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a)zinl.nl>
vrijdaq 24 februari 2017 10:00

Onderwerp:
Bijlagen:

nadere toelicntihg kwaliteitskader VPH
Nadere toelichting Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.docx
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Bijgevoegd de nadere toelichting op het kwaliteitskader zoals opgesteld door de Kwaliteitsraad van het
Zorginstituut. E.e.a. ten behoeve van jullie doorrekening.
Ik zal het stuk ook via formele weg naar je sturen met een begeleidend aanbledingfsbriefje waarin we
zullen vermelden dat dit stuk openbaar Is. Cc naar IGZ en VWS.
Groet en tot vanmiddag,

DISCLAIMER:
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u niet de geadresseerde bent of als dit bericht abusievelijk
aan u is verstuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederland
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het
elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was
mistakenly sent to you, please inform the sender and delete the message. The National Health Care Institute accepts no liability
for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Nadere toelichting Kwaliteitsloder Verpleeghuiszorg
Personeelssamenstelling

(hoofdstuk 6)

Er is behoefte aan een nadere toelichting van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg met betrekking tot
het hoofdstuk over de personeelssamenstelling. Dit document, opgesteld door de Kwaliteitsraad van het
Zorginstituut, voorziet hierin. Het geeft richting voor de nadere invulling voor met name de NZa. Het is
geen aanscherping of wijziging van de normen. De Kwaliteitsraad hecht eraan te benadrukken dat dit
hoofdstuk onderdeel is van een breder kwaliteitskader met acht samenhangende en elkaar versterkende
thema's, met als einddoel optimale kwaliteit van leven van de cliënt.
Context-gebonden norm
•
Het Kwaliteitskader kiest bewust expliciet voor een context-gebonden norm vanuit de inhoud, die
eind 2018 gereed moet zijn. Er is op dit moment te weinig kennis en ervaring beschikbaar om
deze context-gebonden norm nu vast te stellen.
•
Het kader schetst een duidelijke route naar deze context-gebonden norm, met daarin concrete
activiteiten voor verpleeghuizen, sectorpartijen en kennisnetwerken. Samen leren en verbeteren
is hierbij de rode draad, met een grote rol voor de bijdrage van cliënten en zorgverleners.
•
Om de rol van de zorgverleners in dit proces te faciliteren is de V&VN gevraagd de conceptleidraad 'Verantwoorde Personeelssamenstelling' door te ontwikkelen tot een handreiking voor
verzorgenden en verpleegkundigen die hen helpt om in dit proces hun stem te laten horen.
•
Een (al dan niet tijdelijke) uniforme numerieke norm doet geen recht aan de diversiteit van
de cliëntengroepen en de zorgbehoefte die zij hebben. Daarnaast is er een verscheidenheid in
gebouwen en zijn er grote regionale verschillen In het land. Eén norm staat maatwerk in de weg.
Tijdelijke normen
•
Het kwaliteitskader stelt een aantal minimale normen voor de periode tot eind 2018. Deze
normen geven kaders om te komen tot voldoende en bekwaam personeel in verpleeghuizen.
•
Deze normen laten bewust ruimte voor invulling voor de specifieke situatie waarin
verpleeghuiszorg wordt geleverd. De Kwaliteitsraad verwacht verantwoordelijkheid en
leiderschap vanuit de verpleeghuisorganisaties om hier naar eer en geweten zelf invulling aan te
geven. De Kwaliteitsraad wil af van zinloze invullijstjes en nieuwe bureaucratie. De Kwaliteitsraad
wil juist dat organisaties met hun medewerkers en cliënten vaststellen wat goede zorg is in hun
situatie, rekening houdend met wat haalbaar is. De Inspectie zal toezien dat de organisatie op
een zorgvuldige wijze keuzes maakt en blijft zoeken naar vernieuwing en verbetering.
•
Er moet geen onduidelijkheid bestaan over de tekst in het kwaliteitskader over de tijdelijke
normen. Daarom zal in de laatste paragraaf van dit document een nadere toelichting gegeven
worden over een aantal van de genoemde minimale normen.
Landelijke vertaling
•
De landelijke vertaling van de tijdelijke normen moet niet leiden tot een eenduidige numerieke
norm, die de ruimte voor de context beperkt en leren en verbeteren frustreert.
•
Pas na het verschijnen van de context-gebonden norm (eind 2018) zal duidelijk worden wat de
impact ervan is op de personeelssamenstelling in de Nederlandse verpleeghuiszorg.
•
In eerste instantie kunnen de tijdelijke normen enig houvast bieden. Verpleeghuisorganisaties
starten vanaf de huidige situatie (paragraaf 6.2) en becijferingen zullen vooralsnog onzekerheden
bevatten. Derhalve kunnen deze becijferingen slechts scenario-gewijs worden opgesteld en zullen
zij bandbreedtes in de uitkomst bevatten. Tijdens de route naar een context-gebonden norm,
komt kennis en ervaring beschikbaar die steeds meer duidelijkheid zal geven.
•
De kwaliteitsraad adviseert het Zorginstituut om de route van de sectorpartijen naar een contextgebonden norm intensief te begeleiden en om de opgedane kennis en ervaring tenminste elk
kwartaal te delen. De NZa kan vervolgens de impact op de personeelssamenstelling in de
Nederlandse verpleeghuiszorg indien nodig actualiseren.

Toelichting van een aantal tijdelijke normen
•
"Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed gaan,
intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze taken te
verrichten".
O De genoemde voorbeelden van intensieve zorgmomenten zijn slechts voorbeelden en
het is aan iedere verpleeghuisorganisatie om te bepalen wat in hun situatie intensieve
zorgmomenten zijn en op welke momenten van de dag of nacht deze plaatsvinden.
O De gedachte achter 'het beschikbaar zijn van minimaal twee zorgverleners' is dat een
zorgverlener er op deze momenten niet alleen voor staat en dat zorgverleners
beschikbaar zijn om samen de benodigde zorg te verlenen. Beschikbaar wordt bedoeld
direct oproepbaar en in de buurt aanwezig. Een mix van functieniveaus is hierbij
denkbaar.
O Een doelmatige logistieke organisatie door de verpleeghuizen is hier van groter belang
dan de groepsomvang omdat het om de beschikbaarheid voor een cliënt gaat, passend
binnen de persoonlijke wensen en behoeften.
•

"Tijdens de dag en avond is er permanent iemand In de huiskamer of gemeenschappelijke ruimte
om de aanwezige bewoners de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te
houden."
O De Kwaliteitsraad begrijpt dat er situaties voor te stellen zijn waarin permanente
aanwezigheid in de huiskamer te veel van het goede Is, bijvoorbeeld als er slechts één
cliënt met beperkte zorgbehoefte in de huiskamer zit. Het is aan de
verpleeghuisorganisatie om deze situaties te beschrijven in het kwaliteitsplan, daarnaar
te handelen en er in redelijkheid van af te wijken. In het zorgleefplan maken cliënten,
naasten en zorgverleners afspraken over benodigde aandacht en toezicht.
O Voor toezicht kan ook gedacht worden aan de inzet van vrijwilligers en aan innovatieve
methoden, zoals domotica, mits verantwoord mogelijk.

•

"In Iedere dagdienst (ook in het weekend) Is er per groep iemand aanwezig die de juiste kennis en
competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan zingeving/zinvolle
dag-Invulling van cliënten."
O Het is aan de verpleeghuisorganisatie om te bepalen hoe men dit invult (bijv. al dan niet
combineren met toezicht houden): sommige zullen kiezen voor een verzorgende, andere
voor een activiteitenbegeleider, een huiskamer-assistent of een vrijwilliger.
O Het woord 'separaat' is hier gebruikt om duidelijk te maken dat indien verzorgenden
deze rol invullen, zij ruimte en rust ervaren om hier invulling aan te geven, niet
samenvallend met zorgtaken. De helft van de tijd inroosteren voor zingeving en de
andere helft voor zorg behoort tot de mogelijkheden.

•

"Er is in iedere locatie voor cliënten met een indicatie verblijf met verpleging of behandeling, 24/7
een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten ter plaatse"
O Van belang is de aanvullende noot bij deze zin: "Dit is een indicatie. De beroepsvereniging
V& VN wordt gevraagd op uiterlijk 1 juli 2017 met een definitieve norm voor
bereikbaarheid en beschikbaarheid te komen".
O Het is aan verpleeghuisorganisaties om in het kwaliteitsplan aan te geven, hoe zij in hun
situatie, aan deze norm invulling geven.

•

De minimale tijdelijke normen geven geen specifieke invulling aan de benodigde inzet in de
nacht. In aanvulling op de tweede vereiste van hoofdstuk 6, verbijzonderen we hier dat het aan
de verpleeghuisorganisaties is om in het kwaliteitsplan te beschrijven hoe zij in hun situatie de
personeelssamenstelling in de nacht Invullen. De bezetting in de nacht maakt onderdeel uit van
de opdracht aan de sector om een landelijke context-gebonden norm te ontwikkelen.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

RE: Concept hulpmiddel A4
Concept hulpmiddel A4 (tbv 6 maart).docx

Opvolgingsmarlcering:
IVIarlceringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Beste

<(
(5)minvws.nl>
donderdag 2 maart 2017 11:44

en

Aanstaande maandag is er overleg gepland met
over de impact-analyse van het kwaliteitskader
verpleeghuizen. Dit na ons goede overleg van vorige week vrijdag.
Ter voorbereiding op dit overleg hebben wij een intern A4tje gemaakt met een zestal VWS-aandachtspunten voor
-pnze gedachtenvorming tbv de beleidsreactie op de impactanalyse.
Op verzoek van
stuur ik dit A4 nu alvast naar jullie toe. Het zou ons enorm helpen als jullie hier een technische
check op willen uitvoeren.
Mogelijk lukt dit al (geheel of deels) voor het overleg van aanstaande maandag.
Uiteraard zijn de aannames die we in het A4 maken voor onze eigen rekening. Dat geldt dus ook voor de aanname
die we graag doorgerekend zien bij punt 2 over de gemiddelde bezetting.
Een technische check op het A4 geeft ons meer grip op de gevoeligheid van de impactanalyse, zoals die door de NZa
aan VWS zal worden aangeboden.
Met vriendelijke groet.

Ministerie van VWS
Directie Langdurige Zorg
J
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit tjericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or If this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage rjf any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transimission of messages.

Concept hulpmiddel (a4) bij reactie op Impact-analyse
Vier belangrijke knoppen in rekenmodel "meerkosten kwaliteitskader verpleeghuizen".
Financiële effecten zijn indicatief tov een NZa-variant met meerkosten van 2 a 2,2 miljard bij een bezetting van 2 op 8 overdag (en 54% inzet
zzp voor personeel op groep met productiviteit van 77%).
1

Verschil goed
en slecht
presterende
instellingen

:^elicnting : "
..
.
M^- . - „
'i--; <-i' i -"-ji- •- Binnen de bestaande bekostiging zijn er grote verschillen in kwaliteit tussen verpleeghuizen.
Goed presterende instellingen hebben doorgaans weinig overhead en een laag ziekteverzuim.
Zij kunnen daardoor meer personeel inroosteren op de groep dan slecht presterende
instellingen.
De extra middelen voor het kwaliteitskader zijn niet bedoeld om de slecht presterende
instellingen te belonen. Zij dienen zich dus op te trekken aan de goed presterende instellingen,
hun overhead en administratieve lasten te verminderen en van hen te leren.
De NZa gaat in haar sommen uit van de technische onderbouwing van het zzp. Daarin is
verondersteld dat 54% van het zzp beschikbaar is voor personeel op de groep.
Wij gaan ervan uit dat dit bij de goed presterende instellingen door substitutie (bijvoorbeeld
vanuit overhead en/of huisvesting) op 60% ligt. Dit kan als taakstelling worden opgelegd aan
de slecht presterende instellingen.

2

Onderscheid
intensieve en
rustige uren

De NZa gaf 23 februari aan dat zij op grond van het KWK rekenen met een bezetting van 2
zorgverleners op een groep van 8 cliënten overdag (16 uur). Wij vinden het nog lastig uit te
leggen dat er buiten de ochtend- en avondspits niet met een gemiddeld iets lagere bezetting
worden gewerkt. Daarbij denken wij aan de bezetting in een stereotype verpleeghuis met 4
afdelingen van 8 cliënten. In de ochtendspits (van 7:00-10:00 uur) en avondspits (van 18:0021:00 uur) is een bezetting van gemiddeld 2 op 8 (dus 8 medewerkers op 32 cliënten) vereist.
Wij zijn benieuwd naar de effecten indien in het rekenmodel tussen 10:00 en 18:00 rekening
wordt gehouden met een gemiddelde bezetting van 1,75 op 8 (dus 7 medewerkers op 32
cliënten) en tussen 21:00 en 23:00 uur met een bezetting van 1,25 op 8 (dus 5 op 32).

3

Productiviteit

De NZa gaat bij haar'goedkoopste' variant uit van een productiviteit van 77% (en bij haar
'dure' variant van 66%). Naar ons inzicht is een productiviteit van 77% een erg hoge
inschatting. Het CPB gaat in Keuzes in Kaart bij de doorrekening van de bezettingsnorm uit van
een productiviteit van 75%. Wij zijn benieuwd naar het effect indien in het rekenmodel in
combinatie met knop 1 rekening wordt gehouden met een productiviteit van 75%.

4

Personeelsmix

De berekende meerkosten in het rekenmodel hangen samen met de extra personeelsinzet.
Hierbij is de "niveaumix" (verdeling over niveau 1 t/m 4) voor het extra personeel een
draaiknop. De kosten voor niveau 1 zijn immers beduidend lager dan voor niveau 4. Het is dus
enerzijds de vraag hoeveel extra fte er nodig zijn op basis van rekenmodel NZa; anderzijds de

IndicatieflMnSfiiëïëêile'fïeÜ^^^^^^^
Een taakstelling van 6% extra
personeelsinzet ten opzichte van
de 54% uit het zzp leidt
indicatief tot een verlaging van
de meerkosten bij NZa met ca
0,45 miljard. Graag technische
check NZa.
Deze taakstelling heeft alleen
effect op 'slecht en minder goed
presterende instellingen'
(instellingen met veel overhead
en/of dure huisvesting).
Een rekenrooster met de
voorgestelde lagere bezetting
leidt tot een gemiddelde
bezetting van 1,78 op 8 overdag.
Dit verlaagt de meerkosten ten
opzichte van de 2 op 8 bezetting
naar verwachting met ca 0,7
miljard. Dit is optelbaar bij punt
1. Graag technische check
NZa.
Een aanpassing van de
productiviteit naar 75% leidt
indicatief tot meerkosten 0,15
miljard. Dit is optelbaar bij punt
18i2. Graag technische check
NZa.
Huidige niveaumix extra
personeel in rekenmodel NZa is
niet helder. De vraag is of NZa
dit kan expliciteren.

vraag hoe de extra fte in het rekenmodel (impliciet of expliciet) verdeeld zijn over de
verschillende niveaus.

5

Maximum
beleidsregelwaarde zzp
versus
afgesproken
tarief

Het is een beleidsmatige optie om (binnen de kaders van het KWK) te kiezen voor een invulling
met relatief veel niveau 1 en 2 als gastvrouwen en voor aandacht en toezicht.
NZA geeft in haar rapport aan dat zij de financiële effecten berekent effect tov 100% zzp beleidsregel waarde. In de praktijk wordt hierop circa 4% gekort. Dat betekent dat het huidige
beschikbaar bedrag voor de instellingen ca 150 miljoen lager uitkomt dan verondersteld in het
rekenmodel (4% van het bedrag van € 3,9 miljard dat op basis van aandeel personeel in 100%
zzp beschikbaar is). Omdat de meerkosten van het KWK zijn berekend ten opzichte van het
huidige beschikbare bedrag komen de meerkosten van het KWK dus 160 miljoen hoger uit.

6

Middelen
Waardigheid &
Trots

NZA houdt geen rekening met beschikbare middelen W8iT. Hiervoor is structureel 180 min
beschikbaar in premiedeel. Deze middelen kunnen worden betrokken in totaalplaat impact
kwaliteitskader (en neutraliseren feitelijk de effecten van knop 5).
.'.ï-C;.r-J.-S ^-s^v7/..'-^.H----i

' - T C T ^ ^ ^ s ^ ^ - r j jm\!ii::r-v:.!:U:li?=;^.':liSj1'^^

Vervolgens kunnen wij bezien of
we de mix willen verlagen (of
verhogen).
Als we rekening houden met de
afgesproken tarieven vallen de
kosten van het KWK circa € 150
miljoen hoger uit.
Graag technische check NZa.
Als we rekening houden met de
extra middelen W8iT vallen de
kosten van het KWK € 180
miljoen lager uit.

f
Van:
Verzonden:
Aan:

. . <•
vrijdag 3 maart 2017 22:06

a)minvws.nl>

Onderwerp:

RE: Impactanalyse verpleeghuiszorg CONCEPT & VERTROUWELIJK

Gevoeligheid:

Vertrouwelijk

Dank!!
We gaan lezen!!

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.coml
Van: I
<i
_ '@nza.nl<mailto:i
(Snza.nl»
Datum: vrijdag 03 mrt. 2017 3:42 PM
-xAan:
<;
@minvws.nl<mailto:(
@minvws.nl»
-^Onderwerp: Impactanalyse verpleeghuiszorg CONCEPT & VERTROUWELIJK

Beste
Hier de volgende versie voor aanstaande maandag. Kijk vooral naar scenario 3. Wij zien komende week de
Dageraad-instellingen nogmaals om de percentages te toetsen. Er lijkt wat druk te staan op publicatie, maar ik vind
het nog niet rijp genoeg. Bovendien heb ik nog besloten (RvB). Maandag even bespreken?
Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

^ 4
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Hoi

@minvws.nl>
maandag 6 maart 2017 13:33

RE: Functiemix in het rapport

en

Omdat ik vanochtend begreep dat jullie het concept rapport verder gaan ' afpoetsen' en herstructureren zet ik
hieronder nog een idee op mail.
Misschien vinden jullie het iets (of niets). Ik geef het graag mee voor jullie gedachtenvorming.
Het ging er mij bij gesprek met stas om dat de gevoeligheidsanalyse op vele manieren kan worden gepresenteerd.
Hieronder laat ik zien dat je via twee verschillende wegen (ongeveer) tot hetzelfde bedrag van 1,3 miljard kunt
komen. Daarmee krijg je meer grip op het bedrag van 1,3 miljard: misschien zijn de knoppen voor zorgpersoneel
en productiviteit hoog ingezet (en dus taakstellend richting instellingen), daar staat tegenover dat er mogelijk wel
wat lucht zit in het aantal intensive uren bij het rekenrooster. DaT is zichtbaar door scenario 3a en 3b naast
elkaar te zetten.
Misschien is de vormgeving van scenario 3b te controleren met jullie rekenmodel door de knoppen zodanig in te
stellen datje dus via andere weg ook tot 1,3 mld komt (uitgaande van 60% zorgpersoneel, 75% productiviteit
kom je waarschijnlijk met 10 a 12 intensive uren tot hetzelfde bedrag van 1,3 miljard)
Vervolgens viel me in concept rapport op dat de huidige gevoeligheidsanalyse een soort " alles-of-niets" aanpak
heeft. Dat leidt ertoe dat de effecten vaak nogal groot zijn.
• Zo is bij de keuze voor knoppen 4 en 6 op bIz 9 het effect 1,0 resp 1,6 miljard. Die effecten snap ik wel,
maar ze geven een vreemde suggestie mee. Op bIz 9 vind je op hierdoor bedragen die qua impact
uiteenlopen tussen 1,5 miljard bij knop 6 en 4,7 miljard bij knop 13.
• Mijn indruk uit jullie toelichting is dat jullie heel goed hebben nagedacht over het gehanteerde
rekenrooster voor landelijke impact. En dat het dus niet realistisch is om daar op landelijk niveau heel erg
ver van te gaan afwijken. Door de knoppen steeds op een soort maximum te zetten krijg je wel die
suggestie. Ik denk daarom dat ook beter in jullie benadering past om de gevoeligheid meer op een
marginale basis weer te geven: " wat is het effect van 1% meer of mionder etc".
• Ik heb in deel 2 van de tabel daar een voorzet voor gedaan.

Onderdelen scenario's
Scenario 3b
Percentage van zzp
beschikbaar voor
zorgpersoneel
Productiviteit
Aantal intensieve uren
Meerkosten in mld
Extra fte x 1.000

66%

60%

77%
16

75%
10 a 12*(tunen)

€ 1,3
28,2

€ 1,3
28,2

Voorbeeld gevoeligheidsanalyse
SStiïbiÉ'l^l^^iïgteifeè^

1%-punt meer/minder vanuit zzp voor zorgpersoneel
l^/o-punt meer/minder productiviteit
1 uur minder/meer intensieve uren

Huidige niveaumix
Scenario 2 ( 2 5 / 2 5 / 2 5 / 2 5 niveaus 1 t/m 4)
Scenario 4 ( 0 / 0 / 5 0 / 5 0 niveaus 1 tm 4)

Effect i n m 1 Ij arde n e iu röïSsSMiiS;
-/+ 0,07
-/-t- 0,07
-/+ 0,15
0,00
-0,08
-0,25

Hartelijke groet.

Van:
Verzonden: maandag 6 maart 2017 11:59
Aan:
CC:'
Onderwerp: RE: Functiemix In het rapport
Hoi
Er zijn twee punten onduidelijk mbt de functiemix. Doordat we afgelopen periode weinig contact hebben gehad
heb ik deze niet eerder bij jullie kunnen aangeven.
1. Nergens is in het concept rapport aandacht voor het totaal effect van de scenario's op het aantal extra
benodigde FTE en de niveaumix hiervan.
•
Mogelijk hebben we alleen om de financiële impact gevraagd, maar het hele uitgangspunt van
paragraaf 6.3 van het KWK is toch immers de personele bezetting.
•
Enerzijds om te laten zien hoeveel extra handen er aan het bed komen, anderzijds om dit te
kunnen relateren aan arbeidsmarkt vraagstukken.
•
Het rapport noemt hooguit her en der de resulterende FTE/client-ratio.
•
Een tabel a la tabel 2 en 3 hieronder zou ons erg helpen.
2. Waar ik me bij het vorige punt vervolgens zorgen om maak: het basisrooster dat NZa voor landelijke
doorrekening beschrijft op blz 8 gaat uit van een mix van niveau 2 (16 uur op groep van 8), niveau 3 (16
uur op groep van 8) en niveau 4 (teruggerekend 4 uur op groep van 8).
•
•
•
•

•

•

Qua verhouding is dit dus 44% niveau 2; 44% niveau 3 en 12% niveau 4.
Bij scenario 2 is er sprake van een financieel effect van 2,1 miljard op een basis van 3,9 miljard.
Dat is impliciet dus een toename van het personeel met circa 53,8%.
Qua verhoudingen gaat het dan in dit rooster tbv landelijke doorrekening "fout": In de huidige
niveaumix (zoals aangegeven in mijn hulpmiddel bij onderstaande tabel 1) heeft 26% niveau 4.
Dat is aanzienlijk lager dan de 12% niveau 4 die impliciet in het rekenrooster van NZa zit.
Als je het in poppetjes gaat omrekenen zou dit betekenen dat het aantal medewerkers niveau 4
bij NZa (zelfs als het totaal aantal toeneemt met 53,8%) lager uitkomt dan ln huidige situatie:
kortom: er zouden medewerkers niveau 4 moeten worden ontslagen. Dit effect wordt uiteraard
nog sterker bij scenario 3, aangezien daarbij de uitgaven aan personeel ook minder hard stijgen
(37% tov de 3,9 miljard in huidige zzp).
Ik snap uiteraard dat het rekenrooster zeker niet zal gelden voor alle individuele instellingen.
Echter, door de impact van het rekenrooster impliciet op de niveau-mix 44/44/12 te baseren qua
niveaus 2/3/4 is de basisberekening op dit punt kwetsbaar. Actiz en zorgaanbieders zouden vrij
eenvoudig kunnen stellen dat er gerekend is met een te lage functiemix (en dus te lage
gemiddelde loonkosten, waardoor impact zou zijn onderschat).
Ik denk dat het ook mogelijk is om de invulling van het rooster qua UREN gelijk te houden aan
jullie bestaande rooster, maar daarbij qua invulling per niveau wel rekening te houden met
bezetting van huidige personeel. Volgens mij zou dat zelfs ongeveer overeen komen met de
verhoudingen zoals ik aangeef bij in laatste kolom van tabel 1.

Achtergrond:
Tabel 1: samenstelling personeel verpleeghuizen
Naar hetkenb are personeelsmix'iri,reke nrdöster'hulprriiddël'
N veau 1

1 2%

N veau 2

12 0%

Niveau 3

40 9%

Niveau 4

18 2%
31,6%

mmwmVVMdêkd'iïïsW'kenn ng 20ib 2020 (log te veixhijnen)

0,25
1,20

26,6"'o

1ÓÓ,0%

Tpta^ópuipgp"'
N eiop g oep

0,05

0,5

Om de uitkomsten van de impact-analyse goed te kunnen interpreteren zou het handig zijn als wij beschikken
over informatie a la tabel 2.
De rode cijfers in de tabel zijn fictief, om een idee te geven hoe de resultaten er dan uit zien.

') Gebaseerd op verhoudingen niveau bestaande zorgpersoneel uit AZW Toekomstverkenning 2016-2020 (nog te verschijnen)
Het kwaliteitskader doet feitelijk geen uitspraak over het niveau van het (extra) personeel. Het kwaliteitskader
geeft aan dat zorgorganisaties starten vanuit de huidige situatie en de personeelssamenstelling aan het
kwaliteitskader. Hiervoor dienen context-gebonden normen te worden ontwikkeld voor voldoende en vakbekwaam
personeel (gereed eind 2018). Bij het vaststellen van de juiste personeelssamenstelling moet de interactie tussen
de cliënt, zijn naasten en de zorgprofessional het uitgangspunt zijn. Zaken die direct of indirect ook invloed
kunnen hebben op de inzet van personeel van zorginstellingen zoals governance, toepassing van technologie en
de inrichting van financiële en administratieve organisatie dienen hier dan ook bij te worden betrokken.
Zo zou de inzet van domotica ertoe kunnenleiden dat er op termijn minder extra personeel nodig is dan
verondersteld op basis van de statische doorrekening van het rekenrooster.
•
Voor de financiële uitkomsten is dus van belang met welke niveaumix gerekend wordt voor het extra
personeel.
•

Het is in beginsel mogelijk dat de extra medewerkers gemiddeld genomen van een lager niveau zijn dan de
huidige personele bezetting. De extra medewerkers kunnen in dat geval in grote mate worden ingezet als
ondersteuning voor het bestaande personeel. Via een dergelijke functiesplitsing kan het werk voor het
bestaande hoger opgeleide personeel bovendien interessanter worden (bestaande niveaus 3 en 4 houden dan
meer tijd over om zorg te verlenen waarvoor hogere competenties zijn vereist).

•

Voor de functies zorg en aandacht kan bijvoorbeeld in veel gevallen worden volstaan met niveau 1 en 2. Door
het extra personeel vooral in deze functieniveaus aan te trekken verlagen de instellingen de werkdruk voor
het bestaande (hoger opgeleide) personeel. Deze kunnen zich dan meer concentreren op cliëntgebonden
activiteiten waarvoor een hoger niveau vereist is.

•

Tabel 3 bevat een voorbeeld hoe dit zou kunnen uitwerken bij de impact-analyse. Daartoe is steeds uitgegaan
van 30 duizend extra FTE (cf voorbeeld uit tabel 2). Die extra 30 duizend zijn op vier manieren verdeeld over
de niveaus.

•

Tabel 3 bevat daarnaast vier scenario's voor een alternatieve verdeling van het extra personeel. De onderste
regel zou dan kunnen laten zien dat de financiële impact van het kwaliteitskader minder groot wordt naarmate
er wordt gekozen voor een lagere niveaumix. Bij scenario 4 komen bijvoorbeeld de meerkosten ca 2 0 % lager
dan uit bij scenario 1.

•

O

Scenario 1 : extra personeel conform huidige mix

O

Scenario 2: extra personeel gelijkmatig aantrekken over niveaus 1 t / m 4

O

Scenario 3 : geen niveau 4, nadruk op niveau 1 en 2

O

Scenario 4 : uitsluitend niveau 1 en 2

De rode cijfers In tabel 3 zijn fictief en dienen te worden gebaseerd op gegevens van de NZa.

rJabel 3!; ;Effeet;personeelsmix-,extTa:.personeel:;op:;rneerl<osteri:.in:m^
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34.000

Niveau 1 2- 1

7,5

10,0

15,0
15,0

40.000

3,6

7,5

15,0

Niveau B'*. r ^'

45.000

17,9

7,5

5,0

iNLvèaj 4

55 000

Niveau,2 ' ,

, ^
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- ."•

7,5
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Groet,

Van:
• [mailto:
i (iSnza.nl]
Verzonden: maandag 6 maart 2017 11:23
Aan:
CC:
Onderwerp: Functiemix in het rapport
Goedemorgen /
Ik begreep net van
dat de functiemix in het rapport onduidelijk was of ontbrak. Bedoelde je de functiemix van
alle Dageraad instellingen of heb je andere ideeën hierbij?
Laat het nog even weten. Dank alvast.

/

j/f

Nederlandse
Zorgautoriteit

oeieiasmeaewerKer i Ldiigdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: lnfo@nza.nl | W: www.nza.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan Informatie bevatten die niet voor u Is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain Information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to Inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

a a. A
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

"i < '
woensdag 8 maart 2017 11:42

@minvws.nl>

technisch overleg

Hallo
Ik hoorde van
dat er gisteren goede procesafspraken zijn gemaakt ivm de planning van de afronding van
jullie impact-analyse.
Is het een idee om daarvoor, net zoals in beginfase, nog een technisch overleg in te plannen op
medewerkersniveau?
Wij werken inmiddels parallel aan onze beleidsreactie. Het zou in dat kader erg helpen om nog een keer live wat
vragen uit te wisselen, in vervolg op de vragen (en reactie) van afgelopen maandag per mail via
Wil je dat laten weten ?
Groet,

Dit bericlit kan informatie bevallen die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit tjericht abusievelijk aan ii is toegezonden, wordt u
verzoclit dat aan cle abendei" le melden en het bericht te verwijderen. De Staal aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van well;e aard ooi;, i.lie
verband lioiidl met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This mes.sage may contain intormalion thai is not intended for you. If you are not the addressee or if this iness,'ige was senl to you by mistake, you are
requesled to infonii Ihe sender and delete the message. The Stale accepts no liability for damage of any kind resullinij from Ihe risks inherent in the
electronic transmission of messages.

cemi

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Aan de Staatssecretaris van het Ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Postbus 20350
2500 EJ DEN HAAG

Postbus 3017
3502 GA Utrecht
T 030 296 81 11
F 030 296 82 96
E infO@n2a.nl

I www.nza.nl

Beliandeld door

Telefoonnummer

E-mailadres

Kenmerk

Directie Regulering

030-2968111

infoO nza.nl

0235355/0328694

Onderwerp

impactanalyse Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Mijnheer de Staatssecretaris,
Hierbij informeer ik u dat de Nederlandse Zorgautoriteit de
impactanalyse van het nieuwe Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg dat
recent door Zorginstituut Nederland is vastgesteld, in de week van
20 maart verwacht af te ronden.
Ik vertrouw er op u hiermede naar wens te hebben geïnformeerd.
Met vrlenÉfë|ijl<e.5rQeJ^
Nederlafids]e'z3r9futc>^^t|

Datum

8 maart 2017

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

.., <i
g>minvws.nl>
dinsdag 14 maart 2017 13:29

Onderwerp:

afspraak Staatssecretaris, met de I
impactanalyse NZa

over implementatie van de

Hoi i
Op verzoek van
nodig ik je uit voor een afspraak met de Staatssecretaris,...
2n .
over de
implementatie van de impactanalyse. Op basis van de agenda van de Staatssecretaris komen we uit op maandag a.s.
15.00-16.00. Dat is vast naar in je agenda, maar we hopen dat het toch lukt!
Met vriendelijke groet,
')

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt i
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent lo you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
eleclionic transmission of messages.

2.8
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 20 maart 2017 9:49
RE: Beleidsbrief impactanalyse

Niet tussen 11 en 12 (dan staat de impactanalyse in de RvB).
Verder de hele dag
Met vriendelijke groet.

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerl<er | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
(030) 296 81 11 | E: infoginza.nl | W: www.nza.nl

Van:
. mailto:
@)minvws.nl]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 7:33
Aan:
Onderwerp: RE: Beleidsbrief impactanalyse
Hoe laat schikt je?
Van:
[mallto:(
inza.nl]
Verzonden: zondag 19 maart 2017 21:33
Aan:
Onderwerp: RE: Beleiosorief Impactanalyse
Graag!

Van:"
<
j@minvws.nl>
Datum: 18 maart 2017 09:07:39 CET
Aan:
<
,@nza.nl>
Onderwerp: RE: Beleidsbrief impactanalyse
Hoi:
We zijn nog erg bezig met de brief. Vrijdag met t
verwerken.
Maandag spreken

en

besproken, en die wilde het nog flink anders. Dat ga ik maandag

ook met elkaar. Bovendien hebben wij dinsdag ook nog overleg met algemene zaken en
1

financiën. Dat kan voor de brief ook nog uitmaken.
Misschien goed om maandag in de middag even contact te hebben?
Groet
Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberrv.com')
Van
-. , . <
i@nza.nl<mailto:
(gjnza.nl»
Datum: vrijdag 17 mrt. 2017 8:32 PM
Aan:
<
>(a),minvws.nI<mailto:
.@,min vws.nl»
Onderwerp: Beleidsbrief impactanalyse
Dag
Graag zouden wij nog meelezen in de beleidsreactie van VWS (zoals gebruikelijk in dergelijke trajecten). Dit om te voorkomen
dat er onjuistheden in komen te staan.
Wanneer mogen wij een conceptbrief tegemoet zien?
Hartelijke groet en goed weekend,
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht onjuist aan u is
toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. E-mailberichten van de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u
is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you
by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

23Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

maandag 20 maart 2017 22:36
Impactanalyse
Impactanalyse-versie-9-DEF.PDF; Bijlagen bij Impacanalyse verpleeghuiszorg 2017
DEF.PDF

Dag
Bij deze (op een enkel klein redactioneel dingetje na) de goedgekeurde versie.
Zoals je zal begrijpen alleen te benutten voor het afronden van de beleidsbrief, niet ter verdere verspreiding.
Succes met de afronding!
Met vriendelijke groet,

^
/

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleldsmedewerl<er | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
/ (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

ainsdag 21 maart 2017 21:33
RE: Impactanalyse kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Hoi
Vraagje terug:
Gisteren kwam het tweede dageraad advies ter sprake tijdens het BO en de verbanden die dit heeft met onze
analyse.
In voorbereiding van persvragen, is het mogelijk het (concept)dageraad-advies per mail van jullie te ontvangen?
Ik hoor het graag.
Met vriendelijke groet.

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
(030) 296 8111 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl
Oorspronkelijk bericht
Van:
fmailto:;
öminvws.nl]
Verzonden: dinsdag 21 maart 2017 21:15
Aan:
CC:
•
Onderwerp: RE: Impactanalyse kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Super, dank je wel!

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com)
ta.nkmailto:
Pnza.nl»
Van:'
<
Datum: dinsdag 21 mrt. 2017 9:02 PM
Aan:
)<.L_
':@minvws.nl<mailto:i
(Sminvws.nl»
Kopie:
,
<i
(Snza.nkmailto
@nza.nl».
<
Snza.nkmailto:
(Snza.nl»,
<
i(5)minvws.nl<mailto:~^
aminvws.nl».
,
<i •
~ @minvws.nl<mailto:i "
Sminvws.nl»
Onderwerp: Impactanalyse kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Beste
Bijgaand verstuur ik je, op verzoek van
verpleeghuiszorg.

de impactanalyse van het nieuwe kwaliteitskader

Dit advies is tevens per post verzonden aan de staatssecretaris.
Met vriendelijke groet,
fcid:image001.iDg(S)01D2A26B.9BCA6A20l

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: "
/ (030) 296 8111 | E: lnfo@nza.nl<mailto:info(S)nza.nl> | W: Fout! De hyperlinkverwijzing is
ongeldig.>
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.

3.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

dinsdaq 21 maart 2017 21:02

Impactanalyse kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Brief impactanalyse 0236246-0331335.pdf; Rapport Impactanalyse verpleeghuiszorg
2017.pdf; Bijlagen bij Impactanalyse verpleeghuiszorg 2017.pdf

Beste
/, de impactanalyse van het nieuwe kwaliteitskader
Bijgaand verstuur ik je, op verzoek van [
verpleeghuiszorg.
Dit advies is tevens per post verzonden aan de staatssecretaris
Met vriendelijke groet,

/

IMederiandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerl<er | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
' (030) 296 81 11 | E: info&nza.nl | W: www.nza.nl

Zorgaistoratei

De Staatssecretaris van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
De heer drs. i^.J. van Rijn
Postbus 20350
2500 B DEN HAAG

Behandeld door

Telefoonnummer

030 29 68 178

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
T 030 296 81 11
FI
E InToiffnza.t.l
I www.nza.nl

E-mailadres

Onderwerp

Impactanalyse verpleeghuiszorg 2017

Geachte heer Van Rijn,
Het Zorginstituut heeft op 13 januari 2017 het Kwaliteitskader
Verpleegzorg opgenomen in zijn register. Dit kader beschrijft aan de
hand van thema's op het gebied van kwaliteit en veiligheid wat goede
zorg voor verpleeghuizen Inhoudt.
In dit kader worden ook eisen gesteld aan de personele inzet. Wij
hebben onderzocht wat dit betekent voor de kosten van de zorg in
verpleeghuizen. Dit rapport bieden wij u hierbij aan.
Adviesrapport
Wij hebben vele gesprekken gevoerd met experts uit de
verpleeghuissector. Daaruit blijkt dat er grote verschillen tussen
verpleeghuizen bestaan. Het effect van het kwaliteitskader is sterk
afhankelijk van de visie, de lokale omstandigheden en de bedrijfsvoering.
De invulling en Impact van het kwaliteitskader verschilt per
zorgaanbieder en vraagt om maatwerk. De NZa concludeert dat er extra
geld nodig is om te voldoen aan het kwaliteitskader, maar dat de
verpleeghuisinstellingen nog veel kunnen winnen door het doelmatiger
Inzetten van medewerkers en beschikbaar budget. Uit het onderzoek
blijkt dat sommige aanbieders in staat zijn om meer zorg te leveren per
Ingezette medewerker. Daarnaast besteden zij per zzp meer geld dan
anderen aan zorg. Wanneer de verbeteringen In de bedrijfsvoering
worden doorgevoerd, raamt de NZa de uitvoering van het kwaliteitskader
op circa € 1,3 miljard.

Kenmerk

0236246/0331335
Datum
21 maart 2017

Nederlandse Zorgautoriteit

Vervolg
De NZa voert dit jaar een kostenonderzoek uit naar alle tarieven in de
V\/et Langdurige Zorg. De eisen uit het kwaliteitskader nemen wij hierin
mee, evenals een aantal factoren die we in de impactanalyse bulten
beschouwing hebben gelaten. De uitkomst kan daarom verschillen met
de raming die uit de impactanalyse komt.
Wij zullen uw ministerie op de hoogte houden van de uitkomst van dit
onderzoek, inclusief de gevolgen voor de macrobetaalbaarheid van de
verpleeghuiszorg.
De implementatie van het kwaliteitskader verloopt gefaseerd. Een
stuurgroep onder leiding van het Zorginstituut bepaalt het proces en de
planning. Dit betekent voor de NZa dat het moment dat de tarieven
moeten worden aangepast, aan moet sluiten bij het gekozen
imp''"—- ntatiepad. Wij gaan hierover graag met u in gesprek.
/'l^ii-.. vne'ndelijke groet,
N'^derlandse-Zorgauto^jteit,

_^i=r-M:jTT^ouw
,;iVoorzitter Raad v^'h Bestuur

Kenmerk

0236246/0331335
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Inleiding
In januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland (ZIN)
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit
kader beschrijft de kwaliteit van zorg voor kwetsbare
ouderen in verpleeghuizen. Bij dit kader heeft het
Zorgiristituut gebruik gemaakt van haar
doorzettingsnnacht. Het betreft een voorlopig kader,
met de opdracht aan veldpartijen om te komen tot
een definitief kader.
VWS heeft de NZa gevraagd een impactanalyse uit te
voeren en een relatie te leggen tussen de kwaliteitseisen
uit het kader en de (meer)kosten die deze tot gevolg
hebben voor de sector.
De maatschappelijke discussie over wat goede zorg is en
wat we daar als samenleving voor over hebben wordt al
enige tijd gevoerd. Vooral de verpleeghuiszorg staat daarbij
in de belangstelling. De NZa juicht het maatschappelijke
gesprek toe en vindt belangrijk dat deze discussie door
feitelijke informatie wordt ondersteund.

Met deze impactanalyse willen wij bijdragen aan het
maatschappelijk debat over goede zorg en wat we daar als
maatschappij voor over hebben. Wij doen dit niet door één
uitkomst te geven maar door van meerdere scenario's het
financiële effect te schetsen. Het kwaliteitskader laat
immers al zien dat kwaliteit van zorg niet in eenduidige
normen is te vangen. Ook zien we dat verpleeghuizen qua
zorgfilosofie onderling sterk verschillen. Zowel de definitie
van goede zorg als de uitgangssituatie verschilt per
verpleeghuis. Daardoor zal ook de impact per verpleeghuis
verschillen. Daarnaast zijn er ook gevolgen die voor elk
verpleeghuis gelden. Deze analyse brengt de gevolgen zo
goed mogelijk in beeld.
Het kwaliteitskader gaat over diverse onderwerpen,
waarvan de personeelssamenstelling één hoofdstuk is. Wij
hebben in de berekening uitsluitend aandacht besteed aan
dat hoofdstuk. Ook de andere onderdelen zijn van
wezenlijk belang voor de kwaliteitsslag in de
verpleeghuiszorg. Daarvan is de impact op de kostprijs
echter beperkter en lastiger vast te stellen.

IMPACTANALYSE

Het kwaliteitskader geeft 14 criteria die de
personeelssamenstelling en personeelsinzet kunnen
raken. Deze vallen uiteen in criteria die de dagelijkse
inzet raken en criteria die de inzetbare uren raken. Wij
hebben met het Zorginstituut besproken hoe we deze
criteria moeten interpreteren. De criteria en de wijze
waarop deze in de analyse zijn verwerkt, vindt u in de
bijlage.
Tenslotte benadrukken wij dat het gaat om een
grofmazige analyse die pas na het landelijke Wlzkostenonderzoek (resultaten eind 2017 bekend) volledig
zal zijn.

IMPACTANALYSE]
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1. Samenvatting
In deze analyse onderzoeken wij wat de impact van
het kwaliteitskader is op de
personeelssamenstelling en de personeelsinzet
van de verpleeghuizen in Nederland. Dit deel van
het kader heeft de meest nadrukkelijke impact op
de kosten van de zorg.
Het kwaliteitskader gaat uit van een groeiproces, omdat
niet alle elementen direct gewijzigd kunnen zijn. Wel
stelt het kader een norm, het is aan de verpleeghuizen
om daarmee aan de slag te gaan.
Elke zorgaanbieder heeft een andere
bewonerspopulatie, een andere visie op zorg en een
andere bedrijfsvoering. De invulling en impact van het
kwaliteitskader verschilt daarom per zorgaanbieder. Het
gaat om maatwerk, niet 'one size fits all'. Daarom komen
we niet tot één benodigd bedrag, maar komen we tot
verschillende scenario's. Om een beeld te schetsen
welke middelen landelijk nodig zijn, is uitgegaan van een
gemiddeld verpleeghuis.

®©®

We hebben in onze analyse gebruik gemaakt van
bestaande cijfers, geleerd van de experts en getoetst aan
de praktijk. Daarmee ontstaat een beeld van de opdracht
waar de sector voor staat.
Als alle verpleeghuizen moeten voldoen aan het
kwaliteitskader, uitgaande van een gemiddeld
zorgprofiel en de bedrijfsvoering zoals bij de invoering
van de zzp's, dan heeft dat een geschat effect op de
macrokosten van woonzorg en dagbesteding van 3,1
miljard. Dit wordt in de rest van het document scenario
1 genoemd.
De praktijk leert dat er veel aanbieders zijn die nu al
duidelijk beter presteren dan het gemiddelde. Zij leveren
meer zorg per ingezette medewerker. Dat doen zij onder
meer door een hogere aanwezigheid op de groep te
bereiken. Daarom hebben we een scenario 2
doorgerekend met aanpassingen in aanwezigheid op de
groep (werkzame uren per fte). Dit is een maatregel die
vrijwel alle aanbieders op relatief korte termijn in de
bedrijfsvoering kunnen invoeren.
IMPACTANALYSE!
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Er is gerekend met een aannemelijk percentage, omdat
dit niet voor iedere doelgroep in gelijke mate kan
worden doorgevoerd. Als alle zorgaanbieders de
aanwezigheid op de groep verhogen, is er ca. 2,1 miljard
nodig.
Het kwaliteitskader stelt een norm voor de bezetting op
de groep tijdens piekmomenten. In beide scenario's gaan
wij uit van piekmomenten gedurende de hele dag en
avond. Er bestaat ruimte voor aanbieders om daar een
andere invulling aan te geven indien dit past binnen de
zorgbehoefte van de groep.
We constateren daarnaast dat er grote verschillen zijn in
de besteding van het geld. Sommige aanbieders
besteden een groter deel van het beschikbare budget
aan directe zorgverlening. Hun personele inzet staat
dichter bij de norm. Zij doen dit onder andere door een
lager percentage overhead, het inzetten van
verblijfskosten in de zorgverlening of dooreen ander
vastgoedbeleid.

®s ®

Een voorlopige inschatting laat zien dat, wanneer er een
groter deel van het budget naar de zorg gaat, er op
termijn ca. 1,3 miljard nodig is om aan het kader te
voldoen.
De gekozen percentages voor de bedrijfsvoering zijn
scherp. Daar staat tegenover dat er gekozen is voor een
interpretatie van het kwaliteitskader waarbij er overdag
voortdurend twee professionele zorgverleners op de
groep staan, zonder vervanging door vrijwilligers of
mantelzorgers. Alle uren zijn aangemerkt als intensieve
zorgmomenten en er is niet gekozen voor gebroken
diensten.
Het per direct dichten van de kloof tussen de huidige en
de wenselijke situatie is niet mogelijk, omdat er niet
voldoende personeel is en veranderingen tijd kosten.
Vooral de veranderingen in de bedrijfsvoering zijn niet
direct aan te passen. Ook is nog niet goed aan te geven
in welke mate deze verbeteringen bij alle zorgaanbieders
kunnen worden behaald. Het kostenonderzoek dat de
NZa uitvoert zal meer inzicht in de besteding van de
gelden en de mogelijkheden voor aanpassingen in
bedrijfsvoering geven.
IMPACTANALYSE]
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Wij concluderen dat er extra geld nodig is om te voldoen
aan het kwaliteitskader, maar dat er veel gewonnen kan
worden met een slimmere bedrijfsvoering. De sector
heeft al veel stappen gezet sinds de invoering van de
zzp's en er is bij veel verpleeghuizen toenemende
aandacht voor een goede bedrijfsvoering. Uit deze
analyse blijkt ook dat er nog stappen te zetten zijn.
Daarmee constateren wij dat er een ontwikkelopdracht
voor de sector ligt. Een ontwikkelopdracht die tijd kost
en waar in het groeipad rekening mee gehouden moet
worden.

®©®

IMPACTANALYSE!

7

2. Aanpak van het onderzoek

©

De vraag die we beantwoorden is wat de invloed
van het kwaliteitskader is op de
personeelssamenstelling en -inzet in het
verpleeghuis.
Om die vraag te beantwoorden hebben we (1) het
kwaliteitskader geanalyseerd, (2) gesproken met
zorgaanbieders en experts, en door hen aangeleverde
informatie geanalyseerd. Daarna hebben we (3) een
berekening gemaakt op basis van een dienstrooster,
waarmee we een fictief verpleeghuis simuleren, dat
voldoet aan de eisen van het kwaliteitskader en aansluit
bij de praktijk. Op basis van dit dienstrooster zijn de
personele kosten berekend en de landelijke impact. We
gaan hier op alle stappen in.
Analyse kwaliteitskader
Als eerste hebben we het kwaliteitskader geanalyseerd.
Op 13 januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederland
het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg opgenomen in zijn
register.

® ©®

Hoofdstuk 6.3 van het Kwaliteitskader gaat in op de
personeelsbezetting. Wij hebben deze teksten
besproken met onder meer het Zorginstituut, het
Ministerie van VWS en de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (IGZ). Op 24 februari 2017 heeft het
Zorginstituut een toelichting op hoofdstuk 6
gepubliceerd. Duidelijk werd dat het kader veel ruimte
geeft voor maatwerk en inspeelt op lokale
omstandigheden: wat voor de ene groep bewoners goed
is, hoeft dat niet voor de andere te zijn.
Op basis van beide stukken hebben we geanalyseerd wat
de kwalitatieve normen zijn die het kwaliteitskader stelt
en hoe een verpleeghuis zijn personeelssamenstelling en
-inzet zou moeten inrichten. In de bijlage zijn alle
normen die in het rapport zijn gebruikt, terug te vinden.
In plaats van deze normen apart te becijferen, hebben
we ervoor gekozen om alle punten te verwerken in een
zogenaamde 'dienstrooster', waarin het
deskundigheidsniveau en het aantal zorguren per groep
kan worden bepaald.

IMPACTANALYSE!
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Voordeel is niet alleen dat het voor alle aanbieders in de
langdurige zorg herkenbaar is, immers dit behoort tot de
dagelijkse praktijk op de werkvloer, ook geeft het de
mogelijkheid en ruimte om met diverse partijen hierover
van gedachten te wisselen. Onze vertaling van het
kwaliteitskader naar dienstroosters heeft geleid tot drie
verschillende scenario's die in de komende hoofdstukken
uitgebreid worden toegelicht en ook in de bijlage terug
te vinden is, naast de kwalitatieve normen van het
kwaliteitskader.
Gesprekken met zorgaanbieders, experts en
zorgkantoor
Om tot een realistisch dienstrooster te komen zijn er
veel gesprekken gevoerd met diverse partijen. Voor
meer achtergrondinformatie hebben we veertien
zorgaanbieders en een zorgkantoor benaderd en
uitgebreid met hen gesproken over hun aanpak en visie
op het kwaliteitskader. Hieronder waren ook elf
zorgaanbieders die deelgenomen hebben aan het
onderzoek van Dageraad Advies en die bekend staan om
hun kwalitatief goede zorg en hun goede bedrijfsvoering.

® ©®

Daarnaast hebben we gesproken met experts op dit
vakgebied, waarbij we hen input hebben gevraagd om
een dienstrooster te maken op basis van het
kwaliteitskader. Om het dienstrooster door te rekenen is
een rekenmodel ontwikkeld, daarbij hebben we ons
laten bijstaan door een adviesbureau (Advisaris).
In de bijlage zijn de roosters, de uitgangspunten en
toelichtingen van de experts opgenomen. Aangezien we
niet van alle aanbieders de roosters konden opnemen,
hebben we van enkele representatieve aanbieders de
gegevens weergegeven, die ook in de bijlagen terug te
vinden zijn. De gegevens die we van de aanbieders
hebben ontvangen, zijn gebruikt in het rapport.
Berekening
Op basis van deze gesprekken en analyses, hebben wij
een dienstrooster opgesteld voor een fictief
verpleeghuis. Hiervoor hebben we een gemiddeld
verpleeghuis als uitgangspunt genomen met een
psychogeriatrische (pg) setting; merendeel met een
zzp-5 indicatie en acht bewoners per groep. In het
dienstrooster zijn de fysieke diensturen van één of
meerdere medewerkers met de betreffende
deskundigheid opgenomen.
IMPACTANALYSE!
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De personele kosten van dit dienstrooster zijn berekend
met aannames voorde werkzame uren (productiviteit)
en loonkosten. Om de meerkosten uit te rekenen zijn de
personele kosten afgezet tegen de huidige zzpopbrengsten van het fictieve verpleeghuis. Om een
goede vergelijking te maken, zijn we niet uitgegaan van
de totale omzet, maar alleen dat deel van het budget
exclusief behandeling dat betrekking heeft op de
zorgverlening (woonzorg en dagbesteding). De
meerkosten zijn vervolgens vertaald naar een landelijke
impact met aannames over het aantal verpleeghuizen in
Nederland. De volledige berekening met aannames zijn
terug te vinden in het hoofdstuk verantwoording.
Leeswijzer
Onderstaand werken we drie scenario's uit; in het eerste
scenario stellen we een rooster vast voor ons
voorbeeldverpleeghuis. Startpunt is dat we alleen de
personele inzet bepalen aan de hand van een
dienstrooster voor een gemiddeld verpleeghuis met een
PG setting en een gemiddelde groepsgrootte van acht
bewoners.

De overige uitgangspunten, om tot een financiële
berekening te komen, stellen we gelijk aan de huidige
zzp-bekostiging. De bedrijfsvoering in ons
voorbeeldverpleeghuis is daarmee dan ook vergelijkbaar
met de huidig bekende gemiddelde praktijk.
Uit alle gesprekken bleek dat er verbeteringen mogelijk
zijn ten opzichte van de uitgangspunten zoals in de zzpbekostiging zijn gebruikt. In het tweede scenario kijken
we daarom hoe met de huidige personele bezetting
gekomen kan worden tot meer zorg. Daarbij gaan we uit
van de personele inzet uit scenario 1.
Ook in het aandeel van het budget dat besteed wordt
aan zorg zitten grote verschillen in de sector. In het
derde scenario wordt hier aandacht aan besteed.
Gerekend wordt vanuit de personele inzet conform
kwaliteitskaderen met de hogere inzetbaarheid van
scenario 2. De veranderingen die hier gevraagd worden,
kosten tijd. Dit is dus niet direct implementeerbaar.
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Aangezien elke aanbieder een andere visie heeft en een
andere bedrijfsvoering voert, verschilt de invulling en
impact van het kwaliteitskader per aanbieder. Daarom
geven we ook per scenario aan wat de financiële impact
is bij alternatieve keuzes. Aangezien niet alle keuzes in
de bovengenoemde scenario's aan bod komen, zoals
groepsgrootte, zzp-mix en informele zorg, sluiten we af
met de financiële impact bij verandering van deze
uitgangspunten.

®©®
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3. Scenario 1
Voldoen aan de normen

0

Om dit scenario te bepalen, hebben we zowel gekeken
naar een correcte lezing van het kwaliteitskader als
naar informatie van experts en zorgaanbieders. Er zijn
namelijk veel verschillende manieren om aan het
kader te voldoen. De normen die in het kader staan,
kunnen slim gecombineerd worden. De geraadpleegde
aanbieders en experts hebben hiertoe handvatten
gegeven.
Hieronder werken we de mogelijkheden uit die
aanbieders zien om het kader naar de praktijk te
vertalen. Hierbij geven we een algemene invulling van
het kwaliteitskader ten aanzien van de belangrijkste
thema's van de personele samenstellingen inzet: zorg,
aandacht en toezicht, zingeving en beschikbaarheid van
de verpleegkundige. Op basis hiervan stellen we een
rooster vast voor ons voorbeeldverpleeghuis.
Uitgangspunt hierbij is dat we alleen komen aan de
personele inzet, en voor het overige uitgaan van de
huidige zzp-bekostiging.

De bedrijfsvoering in ons voorbeeldverpleeghuis is
daarmee ongewijzigd ten opzichte van de huidig
bekende, gemiddelde praktijk.
We geven een overzicht van de alternatieve keuzes die
gemaakt kunnen worden en wat de impact is op de
benodigde middelen. Het inzetten van deze
alternatieven is afhankelijk van de doelgroep en de visie
op zorg.
We hebben de uitkomsten van het
voorbeeldverpleeghuis vergeleken met de beter
presterende zorgaanbieders. Zowel de huidige situatie
als de gewenste situatie op basis van het kwaliteitskader
wordt hierin meegenomen. Hiermee laten we zien dat
elke vertaling verschillend is, maar dat men gemiddeld
uitkomt op een vergelijkbare inzet met ons
voorbeeldhuis.

IMPACTANALYSE! 12

Algemene invulling kwaliteitskader
Hieronder wordt per onderdeel van het kwaliteitskader
gekeken welke mogelijkheden er zijn.

©

Zorg, aandacht en toezicht
Er zijn meerdere keuzes die hier gemaakt moeten
worden: hoeveel uur, gehele diensten of piekmomenten,
medewerkers op een groep of op meerdere groepen en
het benodigde deskundigheidsniveau.
Over piekmomenten zijn zorgaanbieders en experts het
onderling niet altijd eens. Zij geven aan dat de huidige,
zwaardere zorgzwaarte van bewoners steeds meer zorgt
voor'permanente piekmomenten'. Daarnaast vinden
sommige zorgaanbieders het werken met gebroken
diensten of korte aanwezigheid ongewenst, ook gezien de
eisen uit het kwaliteitskader over persoonlijke aandacht
en het "kennen" van de bewoner. In de praktijk zien we
soms oplossingen zoals 'vlinderdiensten', waarbij
medewerkers beschikbaar zijn voor meerdere groepen.
Tegelijk wordt opgemerkt dat piekmomenten vaak tegelijk
vallen. In ons scenario zijn we daarom uitgegaan van een
zoveel mogelijk permanente bezetting op de groep.

®©®

De mogelijkheid om personeel over meerdere groepen
te verdelen is afhankelijk van de cliëntgroep. Aanbieders
geven aan dat dit kan zorgen voor onrust en verwarring
bij bewoners. In het scenario is daar voor de taken zorg,
toezicht en zingeving dan ook niet voor gekozen.
In de praktijk zien we dat vaak functieniveau 3 wordt
ingezet. Op de vraag wat gewenst is komen heel
verschillende antwoorden. Er zijn zowel zorgaanbieders
die inzetten op veel aandacht (relatief veel niveau 1 en
2) als die inzetten op hoger niveau (meer inzet op niveau
4 en 5). De meningen hierover verschillen. Een andere
inzet dan nu gebruikelijk is, stuit op de korte termijn op
arbeidsmarktproblemen. We hebben het scenario
daarom zoveel mogelijk proberen aan te laten sluiten bij
de huidige praktijk.
Zingeving
Het Zorginstituut heeft helder gemaakt dat een
combinatie van zorg- en zingevingstaken mogelijk is, mits
medewerkers ruimte en rust ervaren om hier invulling
aan te geven.
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Het bieden van zingeving door medewerkers die niet
betrokken zijn bij de zorgtaken, is voorde meeste
aanbieders een grote verandering. Er is daarom ingezet
op een goede combinatie van de reguliere dienst voor
zorg, aandacht en toezicht door een voldoende ruime
bezetting. Dit betekent dat in het rooster voor ons
verpleeghuis de zingeving wordt ingezet in de rustigere
uren, door de medewerkers die tijdens de piekmomenten
beschikbaar zijn voorzorg en toezicht. Daarom is
uitgegaan van gehele diensten.

Beschikbaarheid verpleegkundige zorg
De norm stelt dat er 24/7 iemand bereikbaar is. Door te
kiezen voor een ruime bezetting overdag en 's avonds,
heeft deze eis vooral gevolgen voor de bezetting in de
nacht. In de nacht is een bezetting van 1 op 32
bewoners in de praktijk realistisch. Overdag moet een
verpleegkundige ook snel ter plaatse kunnen zijn, maar
met het reeds aanwezige personeel lijkt 1 op 64
voldoende. Een verpleegkundige heeft doorgaans niveau
4.

Deze invulling zijn we ook bij de geraadpleegde
zorgaanbieders tegen gekomen. Een alternatief dat ook
genoemd is, is een separate dienst voor zingeving, al dan
niet samen met gebroken diensten op de piekmomenten.
Daar is in het scenario niet voor gekozen.

Alternatieven zijn het invullen van de nachtdienst via
oproepdiensten, domotica en samenwerking. Dat leidt
soms tot een inzet van 1 fte op 96 bewoners of meer. De
meeste experts en zorgaanbieders vragen zich af of dit
wel verantwoord is. Ook een zorgkantoor had hier
twijfels bij. Daarom is er in onze scenario's voor gekozen
om de verpleegkundige in te roosteren op 32 cliënten.

Wanneer gekozen wordt voor separate inzet voor
zingeving, is de vraag welk functieniveau benodigd is. In
de praktijk zien we vaak niveau 3, maar lagere niveaus
komen ook voor. Dat hoeft niet in tegenspraak te zijn met
het kwaliteitskader.

® ©®

®

In veel dienstroosters is er geen sprake van
beschikbaarheid verpleegkundige zorg overdag. Hier
hebben wij, gezien de eis van 24/7, wel mee gerekend.
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Het dienstrooster conform het kader
Op basis van bovenstaande informatie hebben wij
gekeken hoe een dienstrooster op een groep van 8
bewoners eruit zou zien:
• één medewerker (niveau 3) gedurende de dag en de
avond. Dat zijn twee diensten (7:00-15:30 en 15:0023:30);
• één medewerker (niveau 2) voor toezichtstaken,
gedurende de dag en de avond. Dat zijn twee diensten
(7:00-15:30 en 15:00-23:30);
• geen aparte dienst voor zingeving. Zingeving wordt
ingezet op de rustige momenten van de dag, door de
aanwezige diensten voor zorgtaken en toezichtstaken;
• één medewerker (niveau 4) voor beschikbaarheid
verpleegkundige, gedurende dag en nacht. Dat zijn drie
diensten (7:00-15:30,15:00-23:30 en 23:00-7:30).
Gedurende de nacht wordt de medewerker ingezet op
vier groepen en telt dus voor 25% mee. Overdag en 's
avonds wordt de medewerker ingezet op acht groepen
en telt hij voor 12,5% mee.

®©®
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Geen aparte dienst voor aanvullende voorzieningen.
De inschatting is dat de vaste formatie, aangevuld
met de beschikbaarheid verpleegkundige, dit op kan
vangen.

De eisen die het kader stelt en de invulling die wij eraan
geven, zijn nader uitgewerkt in de bijlage. We zijn
uitgegaan van een aantal uitgangspunten: een dienst kan
over meerdere medewerkers worden verdeeld en alle
diensten kennen een overdrachtsmoment van een half
uur, en een half uur onbetaalde pauze.

IMPACTANALYSE! 15

Visueel ziet dit rooster er als volgt uit:
»Cwaliteitskader

0

rün^^
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Niichtriieiist

Inzet

O

1
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3

4

Diujclienst

5

6

7

B

9

Groep

Avonddienst

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Niveau 2
Zorg, aandacht en
toezicht

1 op 8

Niveau 3

1 op 8

Niveau 3

JÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊ

1 op 8

M IMIIIM IM MM

Zingeving

Beschiicbaarheid
verpieegicundlge

1 op 8

Niveau 2

Niveau 4
Niveau 4
Niveau 4

1 Op 64
1 op 54
1 op 32

Aanvullend

® ©®

IMPACTANALYSE! 16

©

De uitkomst van dit scenario is dat er ten opzichte van de
huidige zzp extra uren voor woonzorg en bereikbaarheid
nodig zijn. Landelijk leidt dit tot een impact van circa 3,1
miljard euro. Alle uitgangspunten voor de berekening zijn
in de bijlage terug te vinden.
Dit is een rooster voor het voorbeeldverpleeghuis op basis
van gemiddelden. Het geeft een beeld van de benodigde
extra inzet, maar is niet bedoeld om als richtsnoer te
dienen voor de interpretatie van het kwaliteitskader. We
zien dat er heel veel mogelijkheden zijn om invulling te
geven aan het kader. Dit zal afhankelijk zijn van de
doelgroep, de visie, de arbeidsmarkt, mogelijke inzet van
vrijwilligers et cetera.
Alternatieven
We hebben gekeken welke financiële effecten een andere
invulling van het kwaliteitskader heeft. Dat levert de
volgende uitkomsten op (zie volgende pagina).
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Zorg, aandacht, toezicht •
Keuze

••t
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Scenario 1
Functie
Scenario 1

Aanpassing t o v scenario 1

1.
2.

Niveau 2 en niveau 3
Niveau 1 en niveau 3

3.

Niveau 2 & 3 volledige dag
en avond dienst (16 uur p/d)
Niveau 2 alleen op
intensieve momenten (10
uur p/d) en niveau 3
volledige dag en avond
dienst (16 uur p/d) *

FTE/
cliënt
ratio

Financiële
Impact

Verschil m e t
scenario 1

( x € 1 mld. )
€ 3,1

(x € 1 mld.)

0,9

Nvt

€ 2,8

verschil - € 0,3

0,7

€ 2,1

verschil - € 1,0

Tijdverdeling
Scenario 1

4.

Verdeling
groep

"
5.

Scenario 1
6.

® ©®

Niveau 2 en niveau 3
volledig op een groep ( 1 op
8)
Niveau 2 volledig op een
groep ( 1 op 8) en niveau 3
op 2 groepen ( 1 op 16)

®

0,7

€ 1,5

, .

• Intensieve
zorgmomenten zijn als
volgt berekend:
• drie uur in de ochtend
van 7:00-10:00 uur
• twee uur rond
lunchtijd van 12:0014:00 en
• vijf uur voor het
avondeten en naar
bed gaan van 16:0021:00 uur
NB.: dit is ongeveer 6 uur
minder zorguren per dag
in vergelijking met
scenario 1

verschil - € 1,6

• • ï
IMPACTANALYSE! 18

Zingeving
Keuze

©

Scenario 1
Functie
Scenario 1

Aanpassing t o v scenario 1

0,9
7.
8.

Geen separate zingeving
Zingeving separaat niveau 3

9.

Zingeving separaat niveau 2
**
Zingeving seperaat niveau 1
**

10.
Verdeling'
groep
Scenario 1

FTE/
cliënt
ratio

11.

12.
13.

**

Geen separate zingeving
Zingeving separaat verdeeld
over 4 groepen ( 1 op 32) ***
Zingeving separaat verdeeld
over 2 groepen ( 1 op 16) ***
Zingeving separaat volledig
op 1 groep (1 op 8) ***

Financiële
impact

Verschil m e t
scenario 1

(x € 1 mld.
)

(xClmId.)

€ 3,1

Nvt

€ 3,5

verschil + € 0,4

Nvt

€ 3,4

verschil -l- € 0,3

Nvt

€ 3,4

verschil + € 0,3

0,9

€3,5

verschil -i- € 0,4

1,0

€ 3,9

verschil + € 0,8

1,1

€4,7

* * Uitgegaan van
separate zingeving los
van zorgtaken met een
dagdienst van 8 (netto)
uur verdeeld over 4
groepen (1 op 32)
* * * Uitgegaan van
separate zingeving los
van zorgtaken met
dagdienst van 8 (netto)
uur op basis van niveau 3
verdeeld over 4 groepen
(lop32)

verschil -i- € 1,6

14.
15.

® ©®
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Beschikbaarheid verpleegkundige zorg
Keuze

©

Scenario 1
Functie
Scenario 1

0

Aanpassing t o v scenario 1

16.
17.

Niveau 4
Niveau 3

18.

24 uur (dag, avond en
nacht)
Dag en avond alleen op
intensieve momenten*

FTE/
cliënt
ratio

Financiële
impact

Verschil m e t
scenario 1

(x € 1 mld. )
€ 3,1

( x € 1 mld.)

0,9

Nvt

€ 2,8

verschil - € 0,3

0,9

€ 2,9

verschil - € 0,2

Tijdverdeling
Scenario 1

19.
Verdeling
groep
20.
Scenario 1

®©®

Dag/avonddienst op 8
groepen
(1 op 64)
Nachtdienst op 4 groepen
(1 op 32)

• Intensieve
zorgmomenten zijn als
volgt berekend:
• drie uur in de ochtend
van 7:00-10:00 uur
• twee uur rond
lunchtijd van 12:0014:00 en
• vijf uur voor het
avondeten en naar
bed gaan van 16:0021:00 uur
NB.: dit is ongeveer 6 uur
minder zorguren per dag
in vergelijking met
scenario 1
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Vergelijking
Het rooster van ons voorbeeldhuis is natuurlijk niet
zaligmakend. Daarom maken we onderstaand inzichtelijk
hoe de goed presterende zorgaanbieders het kader
interpreteren en in zouden richten. Alle zorgaanbieders
geven aan meer uren te moeten leveren dan ze nu doen
om aan het kader te voldoen. Vaak komt dit neer op een
'2 op 8' rooster. Op één zorgaanbieder na ziet niemand
mogelijkheden om aan het kwaliteitskader te voldoen met
de huidige bezetting en de huidige financiële
mogelijkheden.
Om een vergelijking te maken in de hoeveelheid
beschikbaar personeel, is het behulpzaam om naar het
aantal FTE te kijken wat per cliënt wordt ingezet. Dit getal
is gebaseerd op de netto uren die uit het rooster
voortvloeien, oftewel de uren van alle diensten (dag,
avond, nacht) omgerekend naar FTE en gedeeld door het
totaal aantal cliënten. Het verschil tussen zorgaanbieders
wordt zichtbaar als we de netto FTE/cliënt ratio
weergeven van de aanbieders die zowel de huidige
bezetting als de gewenste bezetting hebben opgegeven.

®©®

De verschillen in de gewenste situatie kunnen komen
dooreen andere lezing van het kwaliteitskader, maar
ook door een andere zorgzwaarte of een andere
zorgfilosofie. Kern is dat zorgaanbieders aangeven dat de
bezetting in de gewenste situatie substantieel hoger
moet zijn dan nu het geval is.
Te zien is dat de gemiddelde FTE/cliënt ratio in de
gewenste situatie in lijn is met het
voorbeeldverpleeghuis. Daarmee is het voorbeeldhuis
een redelijke voorspeller van de benodigde extra
middelen.
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In de bijlage zijn van drie representatieve aanbieders de
ontvangen gegevens verder uitgewerkt. Deze gegevens
geven een indruk van hun huidige bezetting en visie op de
gewenste situatie op basis van het kwaliteitskader,
waarbij het rooster, de uitgangspunten en toelichting in
de bijlage verder is uitgediept en daar ook terug te vinden
is.

FTE/client i'atlo (netto)

aHuijdljg
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Gewenst

IMPACTANALYSE! 22

4. Scenario 2
Beter inzetten liuidig personeel

©

In de huidige praktijk zien we grote verschillen
tussen de zorgaanbieders. Sonnmige zorgaanbieders
komen tot een veel hogere personeelsinzet op basis
van dezelfde nniddelen. Wij hebben gekeken naar
hoe zij dit voor elkaar krijgen. Een groot verschil zit
bij de inzetbare uren per medewerker op de groep
(productiviteit).
In praktijk zien wij dat bij een deel van de aanbieders
niet-cliëntgebonden activiteiten (circa 11% van de tijd)
zoals vakliteratuur, zelfscholing en intervisie op de groep
worden gedaan. Daarbij geven zorgaanbieders aan dat
deze invulling de inzetbaarheid verhoogt en bijdraagt
aan de toezichtstaak, maar niet automatisch leidt tot
meer 'warme contactmomenten'.

In alle gevallen zijn zij vaker op de groep, waardoor er
bruto minder medewerkers nodig zijn om dezelfde zorg
te kunnen leveren.
Uitgaand van de huidige praktijk is er dus ruimte om
zorgmedewerkers zo in te zetten dat zij meer uren op de
groep kunnen zijn. Onder de voorwaarden van het
nieuwe kwaliteitskader wordt dit nog beter mogelijk. Bij
het doorvoeren van scenario 1 wordt de bezetting op de
groep veel groter. In scenario 1 is niet gerekend met
piekmomenten, maar zijn er de hele dag en avond twee
zorgverleners op de groep aanwezig. Ook is geen
rekening gehouden met leerlingen of inzet van
vrijwilligers. Door deze wijze van roosteren ontstaat er
meer ruimte.

Daarnaast zijn er zorgaanbieders die een lager
ziekteverzuim realiseren, gebruik maken van vrijwillige
inzet of op een andere manier tot een hogere
productiviteit komen.

®©®
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Op basis van bovenstaande overwegingen zijn wij
gekomen tot een percentage productiviteit van 77%. Dit
lijkt op termijn een haalbaar en reëel gemiddeld
percentage voor de sector. Dit percentage is toegepast
op de uitgangspunten van scenario 1.
In het zzp-model is gerekend met een verschillend
percentage per functieniveau (niveau 2 heeft meer
productieve uren dan niveau 4). In dit scenario wordt de
productiviteit niet gedifferentieerd naar functieniveau,
aangezien de groepssetting de onderlinge verschillen
deels opheft.
Dit laat de volgende verhoging in productiviteit zien:

. O p b o u w werkzame uren (%)

Toelichting

Scenario 2

Scenario 1

%

%

7%

7%

14%

14%

Opleiding

2%

2%

Netto tijd

77%

77%

Niet-cliëntgebonden tijd

11%

0%

(In)Direct cliëntgebonden tijd

66%

77%

Verzuim
Verlof

In dit scenario is de macro impact ca. 2,1 miljard euro.
Alle uitgangspunten zijn in de bijlage terug te vinden.
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De haalbaarheid van het hier bovengenoemde
percentage hebben wij getoetst bij experts en
zorgaanbieders. De experts geven aan dat de meeste
zorgaanbieders in de sectoral werken met een hogere
productiviteit. Zo rekent ActiZ in haar model zelfs met
80% productiviteit.

©

De zorgaanbieders die wij gesproken hebben, hebben
allen een hogere productiviteit dan de 66% waar het zzpmodel mee rekent. Wij hebben de goede voorbeelden
uit de sector gevraagd hun huidige dienstrooster door te
rekenen op dezelfde wijze als ons
voorbeeldverpleeghuis. Zij komen gemiddeld uit op een
vergelijkbaar percentage (76%) als gekozen is voor dit
scenario.
Deze analyse maakt duidelijk dat er op dit vlak voor de
sector een ontwikkelopdracht ligt. Het zal niet eenvoudig
zijn om snel aan goed personeel te komen. Het is
daarmee des te belangrijker dat het bestaande
personeel optimaal ingezet wordt voor de zorg aan de
cliënt. De goede voorbeelden in de sector laten zien dat
dit mogelijk is.
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Werkzame uren (%)

Hiermee acht de NZa 77% productiviteit een reëel en
haalbaar gemiddelde. Daarmee is niet gezegd dat het
percentage voor alle zorgaanbieders hetzelfde is. De
uitwerking zal afhangen van de lokale situatie en de
doelgroep. Er zullen aanbieders zijn die een hoger
percentage weten te behalen, maar ook aanbieders die
door hun situatie lager uitkomen. Uit het
kostprijsonderzoek zal blijken hoe hoog de gemiddelde
productiviteit op dit moment ligt.
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Rekenen met een ander percentage levert uiteraard een
andere uitkomst op. Zie onder voor hoe verschillende
productiviteit de uitkomst beïnvloedt.
FTE/
Keuze

Aanpassing t o v scenario 1

cliënt
ratio

©

Scenario 1
G

Financiële

Verschil met

impact

scenario 1

(x € 1 mld.)

(x€lmld.)

0,9

€3,1

Productiviteit
Scenario 1

66%

Scenario 2

77%

Nvt

€2,1

verschil - € 1,0

79%

Nvt

€1,9

verschil - € 1,2

81%

Nvt

€1,8

verschil - € 1,3

® ©®
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5. Scenario 3
Groter deel van budget naar zorgverlening
Er blijken meer grote verschillen tussen
zorgaanbieders te zijn. Een ander belangrijk
element is welk percentage van het geld er
naar directe zorgverlening gaat. Wanneer er
meer geld aan de directe zorg wordt besteed, is
er minder geld nodig om aan het
kwaliteitskader te voldoen.

©

In het zzp-model is voor de zzp's WS en W 7 gemiddeld
54,4% van het tarief (exclusief behandeling, exclusief
kapitaallasten) bedoeld voor woonzorg en dagbesteding.
Het overige deel is bedoeld voor overhead en
leidinggevenden (28,2%), verblijf (16,8%, waarvan 5,6%
personeel) en zorggebonden materiële kosten (0,7%).
Onderstaand de volledige opbouw. Zzp's met
behandeling zijn gemiddeld circa 17% hoger. De hoogte
van de kapitaallasten (normatieve huisvestingscomponent en normatieve investeringscomponent)
verschilt sterk per zzp.

Opbouw
(exclusief

zzp 5 en 7

tarief

behandeling)

Toelichting

Vo

Woonzorg (wz) en dagbesteding (db)
Zorggebonden materiële kosten
Opslag leidinggevenden
Opslag overhead
Verblijf (personeel en materieel)
personele kosten
materiele kosten

54,4%
0,7%
0%
28,2%
16,8%
5,6%
11,1%

Totaal

100%

Totale personele kosten voor woonzorg,
dagbesteding en verblijf

60,0%

.—••• i
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Diverse zorgaanbieders laten zien dat zij in de huidige
praktijk meer dan 54,4% inzetten voor woonzorg en
dagbesteding. Zij slagen erin om minder geld uit te geven
aan overhead, leidinggevenden of verblijf. Zo kiezen
sommige aanbieders er bijvoorbeeld voor om de personele
kosten verblijf, zoals bijvoorbeeld schoonmaken en koken,
ook op de groep uit te voeren. Dit zorgt voor een grotere
zichtbaarheid en aanwezigheid op de groep. Bij
zelfsturende teams kan een organisatie vaak toe met
minder leidinggevenden. Beide hebben overigens natuurlijk
wel het effect dat het personeel op de afdeling belast
wordt met andere taken.
We zien dat deze beweging al door de sector gemaakt
wordt, de overhead is met 8% gedaald sinds 2010
(Berenschot, 2016). Deels wordt dit opgevangen door
slimme ICT, deels door medewerkers op de werkvloer.
Bureau PWC heeft recent onderzoek gedaan naar de nietcliëntgebonden kosten (volgens een andere definitie van
'overhead') in de langdurige zorg. Zij concluderen dat er
zeer grote verschillen zijn tussen aanbieders.
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Bij hun definitie van niet-cliëntgebonden kosten varieert
het percentage tussen 27,2% en 54,9%. Zij geven aan dat
deze kosten onder andere worden beïnvloed door het
aantal externe contactpartijen en verschillende
verantwoordingseisen. Het is daardoor deels afhankelijk
van externe factoren of een zorgaanbieder een
substantiële besparing op de overheadkosten kan
realiseren. Waar dat kan, heeft besparing een groot
effect op de beschikbare middelen voor woonzorg en
dagbesteding.
De vraag is welk percentage vooreen gemiddeld
verpleeghuis reëel is om aan de zorg te besteden.
Zonder uitgebreid onderzoek is het lastig hier een harde
norm voor te stellen. Wel lijkt het haalbaar om de
personele kosten voor verblijf en/of een deel van de
overhead naar de zorg te verschuiven. De keuzes zullen
afhankelijk zijn van de doelgroep en de visie op zorg. Een
dergelijke verschuiving vraagt stevige veranderingen in
de interne structuur, en is daarmee niet van vandaag op
morgen geregeld.
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In dit scenario gaan we er van uit dat er 66% van het tarief
naar de zorg gaat. Dit betekent dat we rekenen met een
daling van de overhead van 20% (van 28,2% naar 22,2%).
Daarnaast rekenen we de personele kosten van verblijf
(5,6%) toe aan inzet op de groep.
Wanneer we dit doorrekenen op basis van de
uitgangspunten in scenario 2 is de macro impact ca. 1,3
miljard euro.

©

Ook dit percentage hebben wij getoetst bij de goede
voorbeelden uit de sector. Daaruit blijkt dat het inzetten
van een hoger percentage inderdaad mogelijk is. Zij komen
op basis van hun huidige bedrijfsvoering gemiddeld uit op
een vergelijkbaar percentage.
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Beschikbaar budget {%)

In de grafiek is te zien dat er ook bij de goede voorbeelden
verschillen zijn. Enkele aanbieders scoren zelfs onder het
percentage wat nu in de zzp wordt gebruikt. De lagere
percentages kunnen het gevolg zijn van een lagere
FTE/cliënt ratio. Bijvoorbeeld doordat de kosten van
verpleegkundige bereikbaarheid niet zijn meegenomen in
het rooster. Daarnaast spelen de groepsgrootte en een
functiemix ook een belangrijke rol in het verklaren van de
verschillen.
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Op basis van deze analyse acht de NZa het gekozen
percentage een reëel en op termijn haalbaar gemiddeld
percentage voor de sector. Net als in scenario 2 geldt ook
hier dat dit per verpleeghuis verschilt op basis van de
zorgvisie, doelgroep en regionale omstandigheden.
Daarnaast verschilt natuurlijk de verdeling over de posten
afhankelijk van de keuzes in de bedrijfsvoering.

Keuze

©

Aanpassing t o v scenario 2

Scenario 2

Het kostprijsonderzoek gaat een beeld geven van de
huidige stand van zaken in de sector. Daarmee wordt
duidelijk welke stappen al zijn gezet en voor welke
veranderopdracht de sector staat.
Rekenen met een ander percentage levert uiteraard een
andere uitkomst op. Zie hieronder voor hoe de
verschillende percentages de uitkomst beïnvloeden.
FTE/
cliënt
ratio

Financiële
Impact

Verschil m e t
scenario 1

(X € 1 mld. )

(x€ 1 mld.)

0,9

€ 2,1

Nvt
Nvt
Nvt

€ 1,7
€ 1,3
€0,6

Percentage budget
naar zorgpersoneel

Scenario 2

54,4% naar zorgpersoneel
60% naar zorgpersoneel
66% naar zorgpersoneel
75% naar zorgpersoneel

verschil - € 0,4
verschil - € 1,3
verschil - € 1,5

m
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Er zijn nog meer mogelijkheden om geld naar de zorg te
geleiden. Zo zijn er zorgaanbieders die substitueren met
vastgoed, andere zzp's of andere financieringsbronnen.
Hierdoor voegen zij extra geld toe aan hun
bestedingsruimte per cliënt. Het is voor zorgaanbieders
niet eenvoudig dit te wijzigen. Vooral vastgoedposities zijn
lastig om op korte termijn te wijzigen. Ook horen we dat
substitutie van middelen naar verpleeghuiszorg minder
goed haalbaar is als gevolg van extramuralisering van
lichtere zzp's en het overhevelen van zorg naar het
gemeentelijk domein. Er is zeker potentie voor
zorgaanbieders om de substitutiemogelijkheden te
vergroten, maar vaak niet op korte termijn. Omdat deze
substitutie sterk afhankelijk is van de lokale situatie en de
historie, is hier niet mee gerekend in dit scenario.

Dik
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6. Andere mogelijkheden
Er zijn een aantal elementen die wel invloed hebben
op de benodigde middelen, maar waar niet voor
gekozen is om deze mee te nemen in de scenario's.
Hieronder beschrijven we deze mogelijkheden en de
redenen waarom hier niet mee is gerekend. Wel geven
we een inschatting van de effecten.

©

Groepsgrootte
De groepsgrootte heeft een nog grotere impact op de
kosten dan de productiviteit, omdat er geroosterd wordt
per groep en de eisen uit het kwaliteitskader eveneens per
groep zijn. Het gebruik van groepen van 10 of 12 in plaats
van 8 bewoners heeft een groot financieel effect. Tegelijk
geven zorgaanbieders aan dat de zorgfilosofie vaak uitgaat
van 6, 7 of (hooguit) 8 bewoners, en dat de noodzakelijke
aandacht sterk afneemt bij 10 bewoners of meer in een
groep. Daarnaast is de groepsgrootte vaak niet te
beïnvloeden op korte termijn, aangezien hier bouwkundige
beslissingen uit het verleden (van vóór het kwaliteitskader)
aan ten grondslag liggen.

Zzp-mix
Een aantal zorgaanbieders geeft aan dat veel bewoners
met indicatie zzp-5 in werkelijkheid zzp-7 zouden
moeten hebben. Als er meer bewoners in zzp-7 worden
geïndiceerd, hebben zorgaanbieders meer financiële
ruimte om aan een zwaardere zorgvraag te voldoen. Dat
effect is overigens niet heel groot, omdat met 54,4% van
het zzp-tarief wordt gerekend. Een andere productmix
levert een verschil voor een aanbieder, maar een
landelijk andere productmix leidt ook tot meerkosten op
macroniveau. Belangrijk hierbij is dat de keuze voor de
indicatie een zorginhoudelijke is.
Inzetten informele zorg
Het kwaliteitskader geeft aan dat informele zorg
gewenst kan zijn voor een goede begeleiding. In de
praktijk geven aanbieders aan dat de informele zorg de
formele zorg niet kan vervangen, maar wel aanvullen.
Verder hebben we van diverse zorgaanbieders
informatie, waaruit blijkt dat de informele zorg per
verpleeghuis sterk verschilt (door verschillen als stad platteland en doelgroep). We hebben een aantal
scenario's doorgerekend waarin de toezichtstaak wel
deels wordt vervangen. Dit heeft vaak een financieel
effect, maar is niet voor iedereen haalbaar.
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•eiDe cijfermatige uitkomsten van deze mogelijkheden zijn als
volgt:
Keuze

Aanpassing t o v scenario 1

Scenario 1
ZZP mix

FTE/
cliënt
ratio

Financiële
Impact

Verschil m e t
scenario 1

(X C l mld. )
€ 3,1

(x€ 1 mld.)

0,9

0,7
0,6

€ 1,7
€ 0,8

verschil - € 1,4
verschil - € 2,3

0,8

€ 2,8

verschil - C 0,3

0,7

€ 1,8

verschil - € 1,3

Geen wijziging; op macroniveau
geen effect
Groepsgrootte
Scenario 1

Informele zorg
Scenario 1

0

21.
22.
23.

4x8
4x10 ****
4x12 ****

24.
25.

Geen informele zorg
Vervangen niveau 2 door
informele zorg met 10%
van de netto uren *****
Vervangen niveau 2 door
informele zorg met 50%
van de netto uren *****
' '
'

26.

-

Gem. bruto
jaarsalaris

Afhankelijk van cao, geen
wijziging
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* * * * Het rooster blijft
bij een grotere
groepsgrootte gelijk.
Het is wel denkbaar dat
bij een grotere
groepsgrootte ook het
rooster hierop aanpast
wordt in zorguren en
deskundigheid
* * * * * Levert mogelijk
kwaliteitsveriies op
vanwege: (1)
veiligheidsrisico met bv.
slikproblemen, (2)
betrouwbaarheid (bij
afwezigheid moet
vervanging worden
geregeld), (3) aanbod
(sterk afhankelijk van
lokale setting)
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7. Verantwoording van het onderzoek

•- 0p;basiskvandeze gesprekken;en,analysesihebben.wij:een- r^^^^
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s
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, (b) het bepalen van de werkzame uren,
(c) het berekenen van personele kosten.

(é) vertaling riaar een landelijke impact
Alle variabelen die zijn gebruikl om de financiële impact te
berekenen zijn in het volgende hoofdstuk terug te vinden ^
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a) Dienstrooster
Om de onderzoeksvraag te beantwoorden, zijn we
begonnen met het maken van een dienstrooster van een
fictief verpleeghuis. Met een dienstrooster bedoelen we
een schema van werktijden, dat door verschillende
medewerkers kan worden ingevuld.
Het is bedoeld om duidelijk te maken, hoeveel uren per
dag worden ingezet over een etmaal (dag, avond en
nacht), met welke deskundigheid (niveau 1 tot met 5) en
voor hoeveel cliënten (1 op 8,1 op 16, etc). Door
experts wordt dit ook wel een bezettingsprofiel of
bezettingseis genoemd.
Voor het dienstrooster hebben we een gemiddeld
verpleeghuis als uitgangspunt genomen met een
psychogeriatrische (PG) setting op basis van
onderstaande bewoners aantallen, zzp mix en
groepsgrootte:
• 4 kleinschalige groepen van 8 bewoners in één huis
• Van de 32 bewoners (4x8) hebben:
• 24 bewoners een zzp-5
• 8 bewoners een zzp-7
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Het kwaliteitskader maakt geen onderscheid tussen
psychogeriatrische of somatische verpleeghuiszorg. Bij
somatische cliënten kunnen andere keuzes worden
gemaakt in het dienstrooster afhankelijk van de lokale
setting.
Vervolgens hebben we bepaald welke bezetting nodig is
om aan het kwaliteitskader te voldoen. Zoals eerder
genoemd, is voor het bepalen van de bezettingseis; het
Zorginstituut geraadpleegd over de juiste interpretatie van
het kwaliteitskader, experts gevraagd om hun kennis en
ervaring op gebied van dienstroosters te delen en aan de
praktijk gevraagd om dienstroosters te maken voor
toetsing.
b) Bepalen werkzame uren
De uren in het dienstrooster betreffen de fysieke
diensturen van een of meerdere medewerkers. De uren
voor verzuim, veriof, opleiding en niet-cliëntgebonden uren
worden bovenop de uren in het dienstrooster geteld om
het totaal aantal uur beschikbaar voor zorg (per fte) te
berekenen. Voor de berekening wordt aangesloten bij de
definities, normen en de berekeningswijze van
'productiviteit, zoals dat in de zzp's wordt gebruikt. Zie
hiervoor de berekeningswijze Indicatieve prijzen
zorgzwaartepakketten (NZa, Utrecht, 2007).
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In deze analyse wordt in eerste instantie uitgegaan van
1.872 uur per fte per jaar, met gemiddeld 66% werkzame
uren oftewel 1.242 werkzame uren per fte per jaar. In de
berekening wordt rekening gehouden met 7% aan verzuim,
14% aan verlof en 2% aan scholing. Ook worden hier nietcliëntgebonden uren meegeteld (11%). Deze uren worden
gezien als werkzaamheden die niet direct te herieiden zijn
naar individuele bewoners of een groep van bewoners,
zoals organisatieoverieg, intervisie en lezen vakliteratuur.
c) Doorrekening naar personele kosten
Per deskundigheidsniveau moeten bruto jaarsalarissen
worden bepaald om de uren om te kunnen rekenen naar
personele kosten. In de praktijk is er geen één-op-één
relatie tussen de deskundigheidsniveaus en de FWG
salarisschalen: zo kan een niveau 3 in FWG schaal 30, 35 of
40 zitten vanwege regionale verschillen in de arbeidsmarkt.
Om deze reden zijn er aannames gemaakt; voor de
deskundigheidsniveaus 1 tot en met 5 zijn respectievelijk
de volgende schalen aangehouden: 15, 25, 35,45 en 50. Op
basis van het onderzoek Parameterwaarden
Zorgzwaartepakketten (HHM, Enschede, 2013) zijn de
periodieken bepaald.
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De salariskosten (salarisschalen en periodieken) zijn
gebaseerd op CAO W T 2016 - 2018, vermeerderd met
vakantiegeld, eindejaarsuitkering en
onregelmatigheidstoeslag, resp. 8%, 5,7% en 15,6%. Deze
uitkomst wordt verhoogd met werkgeverslasten van 29,9%.
d) Afzetten tegen de huidige bekostiging
Op basis van bovenstaande stappen, zijn de personele
kosten berekend van een fictief verpleeghuis, die voldoet
aan het kwaliteitskader. Om de extra kosten van het
kwaliteitskader te bepalen, zijn de kosten afgezet tegen het
zzp-budget dat dit fictieve verpleeghuis ontvangt op basis
van de gegeven zzp-mix.
Aangezien het zzp-budget naast zorg (woonzorg en
dagbesteding), ook de kosten van verblijf en overhead
vergoedt, wordt er niet gerekend met het volledige budget,
maar met het beschikbaar budget voor zorg. Het
beschikbare budget voor zorg is in eerste instantie
berekend op 54,4% van het zzp-tarief exclusief
behandeling, op basis van bovenstaande zzp-mix (zzp-5 en
zzp-7). De tarieven zijn gebaseerd op de meeste recente
beleidsregel Prestatiebeschrijvingen en tarieven
Zorgzwaartepakketten (BR/REG-17137b).

e) Vertaling naar landelijke impact
Niet elk verpleeghuis is gelijk: er zijn verpleeghuizen met
grootschalige zorg, met kleinschalige groepen van 6,8,10
of 12 bewoners, met zzp's op het gebied van somatische of
psychogeriatrische zorg, et cetera. Deze berekening gaat uit
van een verpleeghuis dat op basis van landelijke cijfers
stereotype is: kleinschalige zorg in een psychogeriatrische
setting met 4 groepen van 8 bewoners, waarvan het
overgrote deel met zzp-5 (75%) is geïndiceerd. Dit komt op
basis van landelijke cijfers relatief veel voor en kan om deze
reden vertaald worden naar landelijk niveau. We gaan uit
van in totaal 114.720 bewoners van verpleeghuizen met
zzp W 4 of hoger (NZa, februari, 2015). Als elk verpleeghuis
32 plaatsen heeft, zijn er voor deze cliënten 3.585 van dit
soort verpleeghuizen nodig. Voor de macroraming wordt
de financiële impact van het kwaliteitskader bepaald op
basis van het stereotype verpleeghuis. Het bedrag wordt
daarom vermenigvuldigd met 3.585 om de financiële
impact op landelijk niveau te bepalen.
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Visueel ziet het er zo uit:

Kwaliteitskader

Fictief
verpleeghuis

Inzetbare uren

Verpleeghuis PG

Verzuim, verlof en
opleiding

8 bewoners p/groep

Niet-cliëntgebonden
tijd

32 bewoners

Totaal budget

Personele Icosten

Woonzorg en
dagbesteding

ZZP opbrengsten

Woonzorg en
dagbesteding

ZZP-5 (75%)
ZZP-7 (25%)

Behandeling

Verblijf

Overhead

Overige

Woonzorg en
dagbesteding

ZZP bekostiging
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A

Uitkomsten
Naast de financiële impact, wordt ook de FTE/cliënt
ratio in de analyse genoemd. Dit is de berekende FTE
(fulltime-equivalent) gedeeld door het aantal cliënten.
Hier is gekozen voor de netto FTE, om vergelijkbaarheid
met de aanbieders en experts te vergroten. Het gaat
dan om de uren dat een medewerker daadwerkelijk
wordt ingezet voor zorg. Immers in de bruto FTE
kunnen er ook andere keuzes worden gemaakt in de
werkzame of inzetbare uren op de groep.

B

c

Toelichting
•

Onderscheid in deskundigheidsniveau 1 tot met 5

Tijdverdeling

•

De tijdverdeling geeft het aantal zorguren ook wel diensturen aan per groep

•

Dienstrooster Is gebaseerd op een groep bewoners, bij overstijgende diensten, zoals
beschikbaarheid verpleegkundige, kunnen de zorguren over meerdere groepen worden

Verdeling groep

verdeeld
D ZZP mix
£
F

Groepsgrootte
Informele zorg

•

Zoi^zwaarte mix van een groep en bepaald de opbrengsten op basis van de huidige zzp-tarieven

•

Gemiddelde groepsgrootte in een huis

•

De praktijk kent vele variaties, ook binnen een huis, variërend van 6 tot 12 bewoners per groep

•

•

Voor berekenen van de werkzame uren per fte per jaar, ook wei productiviteit genoemd, wordt
uitgegaan van dezelfde systematiek waarmee is gerekend als in het zzp-model

•

Hierin wordt rekening gehouden met uren verlof, verzuim en scholing, maar ook nietcliëntgebonden uren per FWG-schaal
Doordat de normproductiviteit is gebaseerd op een FWG-schaal zijn er aannames gemaakt om
de normproductiviteit per deskundigheidsniveau te iaereken (1,2,3,4 en 5)

Werkzame uren (%)
•
•

H

Gemiddeld bruto
jaarsalaris

J

% beschikbaar budget

Gemiddeld aantal
locaties

Bijvoorbeeld voor de berekening van de normproductiviteit van niveau 2, is de gemiddelde
productiviteit van de FWG-schalen 25 en 30 gebruikt
In de analyse wordt veelal gesproken over de gemiddelde productiviteit en dit is het verschil
tussen de (netto) dienst uren en de bruto uren indusief verlof, verzuim, scholing en nietcliëntgebonden uren

•

Voor de deskundigheidsniveaus 1 tot en met 5 zijn resp. de volgende schalen aangehouden: 15,
25, 35,45 en 50

•

Op basis van het onderzoek Parameterwaarden Zorgzwaartepakketten (HHM, Enschede, 2013)
zijn de periodieken bepaald
Salarisschalen en periodieken van de CAO WT 2016 - 2018 zijn gehanteerd
Het bruto jaarbedrag (salaris inclusief sociale lasten, vakantiegeld, eju en ORT) komt tot stand
door het opslagpercentage in te voeren (59%}

•
•
•

I

Informele zorg is hier alle zorg dat niet door een professionele zorgverlener wordt verleend,
zoals vrijwilligers en mantelzorgers

•
G

Variabelen
Op basis van de variabelen (A t/m H) worden de
personele kosten van het kwaliteitskader uitgerekend.
De personele kosten worden afgezet tegen het
beschikbaar budget (I) om de extra kosten van het
kwaliteitskader te berekenen. De financiële impact,
oftewel de extra kosten op landelijk niveau, wordt
vervolgens berekend door de meerkosten met het
aantal locaties (J) te vermenigvuldigen. Ook wordt naast
de financiële impact ook de FTE/cliënt ratio
weergegeven en dit is de berekende (netto) FTE
gedeeld door het aantal cliënten. Voorbeeld: 30 fte op
32 bewoners geeft een ratio van 0,94.

Variabelen
Functie

•
•
•
•

Totale budget is gebaseerd zzp-mix vermenigvuldigd met het zzp-tarief exclusief behandeling
(prijspeil 2017}
Beschikbaar budget is het % van het totaal budget dat aangewend kan worden voor Woonzorg
en Dagbesteding
In de analyse wordt gerekend met 114.720 verpleeghuis bewoners (prijspeil 2015; NZa)
Gemiddeld aantal locaties per 32 bewoners is 3.585
Er wordt geen rekening gehouden met toekomstige ontwikkelingen
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Beperkingen
In de analyse is het rooster van een verpleeghuis
gesimuleerd. Hierbij gaat het om een versimpeling van de
realiteit. De praktijk is uiteraard gevarieerder. Binnen een
verpleeghuis zijn er bijvoorbeeld: verschillende
groepsgrootte, leveringsvormen (bijv. mpt en vpt),
financieringsvormen (bijv. elv) en sectorvreemde indicaties
(bijv. Ig). Daarnaast wordt er in deze analyse geen rekening
gehouden met afslagen van maximaal tarief, extra gelden
vanuit Waardigheid en Trots, bezettingsgraad van een huis,
verschillen in loonkosten vanwege stagiaires en leerlingen,
maar ook randstedelijke versus niet-randstedelijke
(arbeids-)problematieken flexibele schillen (nul-uren
contracten, uitzendkrachten).
In deze impactanalyse wordt stil gestaan bij de personele
inzet van de zorgmedewerkers. Dit betekent dat in deze
analyse de kosten van behandeling, verblijf en overhead
buiten beschouwing worden gelaten. Dit geldt overigens
ook voor de exploitatiekosten van vastgoed en inventaris.
In het traject richting nieuwe tarieven in 2019 houden wij
hier wel rekening mee.
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Andere berekeningen
Wij hebben deze uitkomsten vergeleken met andere
berekeningen. Het Centraal Planbureau (CPB) heeft
berekend wat het effect is bij het inzetten van twee
gekwalificeerde zorgverleners op acht bewoners. Zij
rekenen diverse scenario's door, waarbij bij een
onveranderde bezetting in de nacht een effect optreedt
van 3,1 tot 2,3 miljard euro. Een belangrijk verschil is dat
het CPB rekening heeft gehouden met volume- en
overheadeffecten als gevolg van het kwaliteitskader.
Daarnaast heeft het CPB niet berekend wat het effect is van
het kwaliteitskader op zingeving en beschikbaarheid
verpleegkundige, en is zij uitgegaan van een productiviteit
van 75%. Daarmee zijn de verschillen in de raming
verklaarbaar.
Diverse andere organisaties hebben eveneens
berekeningen gemaakt. Ook zij zijn doorgaans uitgegaan
van een 'twee op acht norm', en niet van de andere
onderdelen van het kwaliteitskader. Diverse
zorgaanbieders hebben op ons verzoek aangegeven hoe
hun dienstrooster eruit zou zien bij toepassing van het
kwaliteitskader. Deze roosters sluiten over het algemeen
goed aan bij het door ons toegepaste model.
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Kanttekeningen
De uitkomsten worden door geraadpleegde experts en
zorgaanbieders als herkenbaar gezien. De verschillen met
andere analyses zijn verklaarbaar. Wij zien de uitkomst
daarom als waarschijnlijk en betrouwbaar. Wij
benadrukken echter dat de praktijk zal moeten uitwijzen
hoe de feitelijke invulling plaats zal vinden. De context
gebonden normen van V&VN zijn een belangrijke factor
hierin.

f i:. 'i

Vervolgonderzoek
In de berekeningen is uitgegaan van de bedrijfsvoering
zoals in de zzp-bekostiging is verwerkt. Uit een kleine en
selecte steekproef zien we dat er mogelijkheden zijn om de
bedrijfsvoering te verbeteren en middelen doelmatiger in
te zetten. Het kostenonderzoek zal inzichtelijk maken waar
de sector nu staat: welke stappen er in de sector al gezet
zijn en welke stappen er nog gezet moeten worden. In het
traject richting nieuwe tarieven in 2019 houden wij hier
rekening mee.

We willen benadrukken dat het kwaliteitskader spreekt van
een traject van ontwikkelen en leren. Het is van belang dat
elk verpleeghuis aan de slag gaat met het kwaliteitskader,
maar het volledig toepassen zal tijd kosten. Veel aanbieders
zullen er op dit moment niet (geheel) aan kunnen voldoen.
De benodigde gelden zijn afhankelijk van de snelheid
waarmee het kwaliteitskader wordt ingevoerd. Indien de
personele inzet zeer snel moet worden opgehoogd, kan
nog niet in volle omvang rekening gehouden worden met
de mogelijke verbeteringen die de sector zelf door kan
voeren.

® ©®

IMPACTANALYSE! 40

Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
Postadres
Postbus 3017
3502 GA Utrecht
Bezoekadres
Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht
Telefoon: 030 - 296 8111
Website: www.nza.nl
Twitter: @zorgautoriteit
Informatielijn
Telefoon: 088 - 770 8 770
(bereikbaar van 09.00 tot 17.00 uur - lokaal tarief)
E-mail: info(S)nza.nl

®

IMPACTANALYSE! 41

Nederlandse Zorgautoriteit

Bijlagen bij Impactanalyse verpleegliuiszorg 2017
1. Eisen kwaliteitslcader
De volgende eisen komen uit paragraaf 6.3 van het kwaliteitskader.
1. Tijdens de zorg en ondersteuning bij intensieve zorgmomenten (zoals opstaan, naar bed
gaan, intake en rond het sterven) zijn er minimaal twee zorgverleners beschikbaar om deze
taken te verrichten.
We hebben met het Zorginstituut en met zorgaanbieders besproken wat intensieve
zorgmomenten zijn. Dat is In elk geval het moment van 's ochtends opstaan. Het naar bed
gaan is eveneens Intensief, maar wordt over meer uren gespreid waardoor dit beter te
organiseren Is. Ook de eetmomenten beschouwen we als intensief. Specifiek voor de PG-groep
geldt dat onbegrepen gedrag en onrust vaak later in de middag optreden. Dit betekent dat er
niet sprake Is van één piekmoment, maar van een aantal op de dag, die uiteraard niet allemaal
planbaar zijn.
2. Tijdens de dag en avond is er permanent iemand in de hulskamer of gemeenschappelijke
ruimte om de aanwezige cliënten de benodigde aandacht en nabijheid te bieden en toezicht te
houden. Wanneer een cliënt de ruimte moet verlaten is er iemand aanwezig om dit op te
vangen. Hierbij kan ook gedacht worden aan de Inzet van een vrijwilliger of familielid. Dit
kwaliteitskader vraagt wel nadrukkelijke aandacht voor de afbakening tussen professionele
verantwoordelijkheid en de inzet van familie en vrijwilligers.
Hiervoor Is maximaal niveau 2 afdoende. Familie en vrijwilligers kunnen nuttig zijn, maar
zorgaanbieders geven aan dat daar geen gehele dienst op kan worden gedraald. Dat Is ook
niet mogelijk voor elk verpleeghuis.
3. In Iedere dagdienst (ook in het weekend) is er per groep iemand aanwezig die de Juiste
kennis en competenties heeft om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden aan
zingeving/zinvolle dag-Invulling van cliënten.
Belangrijke elementen hiervan zijn 'per groep' en 'separaat van de zorgtaken'. Het
Zorginstituut benadrukt dat het (a) aan de verpleeghuisorganisatie Is om te bepalen hoe men
dit Invult en dat (b) het woord 'separaat' duidelijk maakt dat als verzorgenden deze rol
invullen, zij rust en ruimte ervaren om hier Invulling aan te geven, niet samenvallend met
zorgtaken. De helft van de tijd Inroosteren voor zingeving en de andere helft voor zorg behoort
tot de mogelijkheden. Ook experts geven aan dat zingeving vaak op de rustige "nletplekmomenten" plaatsvindt.

4. De zorgverleners die In direct contact zijn met de cliënten, kennen hun naam, zijn op de
hoogte van hun achtergrond en persoonlijke wensen.
Het Zorginstituut geeft aan dat het leren kennen van een cliënt geen extra uren hoeft te
betekenen. Dit Is organisatorisch goed te regelen dan wel met behulp van goede
dossiervoering op te vangen. De inzet van uitzendkrachten of het veelvuldig inzetten van
gebroken diensten vermindert het goed leren kennen van de cliënt.

5. Er Is altijd iemand aanwezig die met zijn of haar kennis en vaardigheden aansluit bij de
(zorg)vragen en (zorg)behoeften van de cliënten en bevoegd en bekwaam is voor de vereiste
zorgtaken.
Het Zorginstituut geeft aan dat deze els kan worden gecombineerd met els 1 (twee personen
op de groep) en eis 6 (beschikbaarheid in de nacht). Wel stelt ook deze els voorwaarden aan
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het minimumniveau. Ook kunnen voorbehouden handelingen niet In combinatie met els 2
(toezicht), aangezien er eisen op het gebied van veiligheid gelden. Zo mag een zorgverlener
niet gestoord worden bij het uitdelen van medicatie, niet door een collega, niet door een cliënt,
niet door een naaste. De zorgverlener kan daarom tijdens deze handeling geen toezicht
houden In een huiskamer.
'Het'model gaat uit yan twee dag;i;liensten per groep i(niyeau 2 en 3) Dat Is voldoende voor
deze eis w^ai'bi] de bpselplkbaajiheid wan een venpleegkunidjge (eisfeo voonziet'ir]
voorbehouden handêliiiigen
6. Er is In iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met een indicatie verblijf met
verpleging of behandeling, 24/7 een BIG geregistreerde verpleegkundige binnen 30 minuten
ter plaatse.
De vraag Is of een verpleeghuis dit zelf moet organiseren of gebruik kan maken van een
regionaal netwerk. De Inschatting is dat dit laatste lang niet altijd mogelijk is vanwege de eis
van 'binnen 30 minuten ter plaatse'.
ii|IMl|dlenstrooster
houden we daarom rekening met de^esoinlkbaa^KisiJiv
^^^^idige
fniveau 4^. voor het gehele huis (,1 op 32) in d.e.W^Jüt'eh »/fiS>

7. Er Is in iedere locatie (volgens KvK registratie) voor cliënten met een indicatie verblijf met
verpleging of behandeling 24/7 een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert direct
en is uiterlijk binnen 30 minuten ter plaatse.
Het Zorginstituut geeft aan dat deze gebaseerd Is op de Verenso norm. Aangezien we In de
Impactanalyse alleen kijken naar de woonzorg en dagbesteding en niet naar behandeling, valt
deze els buiten de scope.
8. Er zijn 24/7 aanvullende voorzieningen beschikbaar voor (on)geplande zorg, vragen of
toenemende complexiteit zoals: opschalen van personeel (inzetten mobiel team), inroepen
specialist ouderengeneeskunde, overleg medisch specialist of gedragsdeskundige,
tijdelijke
overplaatsing cliënt naar andere afdeling in dezelfde zorgorganisatie, inschakelen Centrum
voor Consultatie en Expertise (CCE), ingang zetten 'meer-zorg'.
Deze els hebben we met het Zorginstituut doorgesproken. Belangrijkste Is dat het mogelijk is
om een acute situatie op te vangen. De indruk is dat dit door de combinatie vaste formatie
(dag en nacht) en beschikbaarheid verpleegkundige over het algemeen mogelijk Is. Hoger
niveau (5) kan gewenst zijn, maar lijkt niet per definitie nodig om vast in te roosteren. Daarom
Is hier nu niets opgenomen.
9. Er Is voor Iedere zorgverlener voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via
feedback, intervisie, reflectie en scholing. De omvang en aard hiervan is vastgelegd in het
kwaliteitsplan. CAO afspraken en eisen van de beroepsvereniging hierover worden nageleefd
en de beoogde CAO gelden worden hiervoor ingezet.
10. Vanaf 1-1-18 Is voor Iedere zorgverlener tijd en ruimte om op gezette tijden mee te lopen
bij een collega organisatie uit het lerend netwerk. De wijze hoe dit wordt georganiseerd wordt
vastgelegd in het kwaliteitsplan.
11. Er is voldoende tijd beschikbaar om als EVV-er of contactverzorgende deel te nemen aan
multidisciplinair overleg.
12. Methodisch werken en multidisciplinair werken vormen de basis van verpleeghuiszorg. Een
deel van de deskundigheidsbevordering besteedt aan deze aspecten
(multidisciplinaire)
aandacht.
13. Er is een scholingsbeleid van zittende en aankomende zorgverleners dat hun
vakbekwaamheid aantoonbaar versterkt (op basis van de diverse onderdelen van dit
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kwaliteitskader en nadrukkelijke aandacht voor omgaan met zorgdilemma's en adequate zorg
bij het levenseinde).
14. Er zijn periodieke gesprekken waarin competentie-en loopbaanontwikkeling aan de orde
komen.
Deze onderwerpen raken elk op één of andere manier de productiviteit van de medewerker.
Het Is echter onmogelijk te becijferen hoe groot die invloed Is. Zorgaanbieders geven aan dat
de In de zzp-berekening opgenomen productiviteit (66%) in de praktijk te laag Is. De inzet
conform kwaliteitskader levert dit meer ruimte voor medewerkers In hun werk. We gaan
daarom er van uit dat er, ondanks deze extra eisen, mogelijkheden zijn om de productiviteit te
verhogen.
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2. Uitgangspunten scenario 1
Rooster

O

1

2

3

4

5

6

Zorg, aandacht en
toezicht

7

a

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

• — — M —

I I I I I I II

1 op 8

r T I I I I 1T j É M M M É M

1 op 6

1 op 8
1 op 8

Zingeving

ma I I I I i T ~ n

Besdilkbaarheld
verpleegkundige

HTl fTrnfl

Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

75% ZZP-5; 25% ZZP-7

E

Groeosqrootte

8 cliënten per qroeo (in totaal 32 cliënten)
66%

F

Gemiddelde productiviteit

G

Informele zorq

0%

H

Gemiddeld bruto iaarsalaris

€ 46.098

I

% beschikbaar budget

54,4%

J

Gemiddeld aantal locaties

3.585 In Nederland (per 32 bewoners)

Uitkomsten
Uitgangspunt

Scenario 1

K

Financiële impact

€3,1 mld.

L

FTE/cliënt ratio Cnetto)

0,9 fte oer cliënt

In figuur
Impact

1 op 64
1 op 64
1 op 32

Nederiandse Zorgautoriteit

3. Uitgangspunten scenario 2
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Hogere productiviteit (77% versus 66%)
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4. Uitgangspunten scenano 3
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Verschil met scenario 1
Hogere productiviteit (77% versus 66%)
Hoger percentage beschikbaar budget voor zorg (66% versus 54,4%)
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5. Expert views
Expert: Maarten de Bok (zorgformat)
Toelichting expert
ZorgFormat (Maarten de Bok) gaat uit van een basisdienstenpatroon. De Inzet van de
formatiemix wordt weergegeven voor 24/7 zonder onderscheid In week en weekend.
Uitgangspunt is wat er nodig Is. De productiviteit volgt hier rechtstreeks uit, in plaats van te
rekenen met netto uren conform productiviteitscijfers.
We hebben ZorgFormat gevraagd hun filosofie te vertalen naar het voorbeeld verpleeghuis. Op
een groep van 8 bewoners worden overdag steeds twee zorgverleners (niveau 2 en niveau 3,
met accent op zorg en welzijn) ingezet. In de nacht Is er één medewerker van niveau 3 voor
het gehele huis van 32 bewoners met achterwacht van een verpleegkundige, die niet In het
rooster Is opgenomen. De productiviteit ligt hoog (81%), vooral omdat niet-cliëntgebonden
taken op de groep worden uitgevoerd.
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Groepsqrootte

8 cliënten per qroep (in totaal 32 cliënten)

F

Gemiddelde productiviteit

81%

Opmerkingen
Link: www.zorqformat.nl
Verschil met scenario 1
Geen niveau 4, maar niveau 3 in de nacht
Geen niveau 4 tijdens de dag en avond
- Toevoeging niveau 5 alleen doordeweeks (niet In het weekend)
Hogere productiviteit ( 8 1 % versus 66%)
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Expert: ActiZ (werkbalanstool)
Toelichting Expert
De berekening is gebaseerd op de interpretatie van ActlZ van het Kwaliteitskader
verpleegzorg, waarbij gerekend is met 4 groepen van 8 bewoners (24 zzp 5, 8 met zzp 7). Er
wordt uitgegaan van twee gekwalificeerde zorgmedewerkers op Intensieve zorgmomenten; 24
uur aanwezigheid van gekwalificeerd zorgpersoneel; overdag en avond permanent toezicht
onbetaalde kracht; overdag en avond Inzet van gekwalificeerde inzet voor zingeving/zinvolle
dag Invulling. De vertrekpunten, zoals de wekelijkse bezettingsels (het basis dienstenpatroon)
Is hieronder weergegeven:
3ig /Gpv: 7:00-15:30; 15:00-23:30; 23:00-7:30 gedeeld door 4 groepen
Helpende: 7:00-11:00; 18:00-22:00
Activiteitenbegeieider 10:00-18:30
- Aanvullende inzet onbetaalde kracht: 12:00-20:00
Verpleegkundige capaciteit (deze inzet is niet meegenomen In de calculatie)
Voor de vergelijkbaarheid met de andere roosters, is bovenstaande bezettingsels ook in
onderstaand schema uitgewerkt.
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Opmerkingen
Link: www.kantelinq.nu
Verschil m e t scenario 1
Geen niveau 2 gedurende de gehele dag; alleen op piekmoment
Separaat zingeving, los van zorgtaken, waarbij activiteitenbegeieider gelijk is gesteld aan
niveau 3
Geen niveau 4 tijdens de dag en avond
Hogere productiviteit (80% versus 66%)
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Expert: vergelijking
Onderstaand de vergelijking van de drie scenario's met de experts op dit vakgebied.
Onderstaand een vergelijking op basis van netto uren, FTE/cliënt ratio, functiemix en
werkzame uren (%). Belangrijk hierbij te vermelden Is dat de expert views niet of onvolledig
aan het kwaliteitskader voldoen.
Toelichting

Netto uren (per week)

In de FTE/cliënt ratio van de experts,
onbreekt de 24-uurs
beschikbaarheidsnorm van de
verpleegkundige, vandaar dat de uren
ook lager zijn bij de experts.
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Toelichting

Functiemix
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wijzigen.
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niveau 5. Bij alle roosters ligt de
nadruk op niveau 3.
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Productiviteit ligt bij alle experts
aanzienlijke hoger. Hier wordt In het
algemeen gerekend met lagere
percentages voor verzuim, verlof en
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dat de niet-cliëntgebonden tijd in het
rooster is verwerkt.
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6. Praktijkcasussen
Praktijk: Organisatie 1
Toelichting zorgaanbieder
Deze locatie heeft 24 bewoners met dementie die wonen In vier huisjes (in een locatie waar
totaal 62 bewoners wonen). Er wordt zo min mogelijk gedaan aan taakdifferentiatie, zodat
bewoners zo min mogelijk verschillende gezichten zien. De woonbegeleiders werken daarom
vanuit een integrale blik om zowel In te spelen op vragen op het gebied van zingeving als op
het gebied van zorg en aandacht. Er wordt op deze locatie nog geen gebruik gemaakt van
domotica. Mocht hiervan wel gebruik gemaakt gaan worden, dan zal dit op de personele inzet
van de nachtdienst geen effect hebben, want er is slechts één nachtdienst en dat Is het
minimum voor deze locatie. Bij de berekening van de productiviteit wordt rekening gehouden
met een verzuimpercentage van 5,5%, echter als op de locatie een hoger verzuim ontstaat,
dan daalt de productiviteit. Ook heeft de gemiddelde leeftijd van de medewerker een effect;
hoe hoger de gemiddelde leeftijd, hoe lager de productiviteit vanwege meer 'oude van dagen
dagen'. In het kwaliteitskader staat dat elke medewerker een keer per drie jaar bij een andere
zorgaanbieder moet gaat kijken, In de productiviteit Is hier nog geen rekening mee gehouden.
Verlofpercentage is gebaseerd op de CAO. Er worden daarbovenop nog scholingsuren
berekend, omdat de zorgzwaarte van de bewoners (met name gedrags- en psychiatrische
problematiek) veel vraagt van medewerkers op het gebied van kennis en competenties. Hierbij
doen alle medewerkers de verplichte scholingen in eigen tijd (o.a. e-learning cursussen). Deze
worden naar rato van het dienstverband verdeeld.
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F

Gemiddelde productiviteit

81%

Verschil met scenario 1
Zwaardere zzp-mix (33% In plaats van 25% zzp-7)
Kleinere groepsgrootte (6 in plaats van 8)
Alleen niveau 3 In plaats van niveau 2 bij zorg, aandacht en toezicht
Separaat zingeving, los van zorgtaken met niveau 1 en 2 gedurende de dag en avond
Bij de bereikbaarheid In de nacht 1 op 62 In plaats van 1 op 32

Hogere productiviteit (81% versus 66%)
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Praktijk: Organisatie 3
Toelichting zorgaanbieder
Er Is gekeken naar de gewenste situatie op basis van het kwaliteitskader, zodat er een
gepaste, verantwoorde en veilige zorg kan worden geboden aan de kwetsbare ouderen die hier
wonen. Ten opzichte van de huidige situatie is er extra toezicht en ondersteuning tijdens
zorgmomenten in de huiskamers in het rooster opgenomen. Ook is er een tweede nachtdienst
aan toegevoegd, daar er op dit moment maar één nachtdienst aanwezig Is op 31 cliënten. De
toename In zorgzwaarte/complexiteit in probleemgedrag Is ook een reden om een tweede
nachtdienst erbij te plaatsen. Binnen de organisatie Is een extra mobiel verpleegkundig team
voor de avond/nacht uren, waar hier nu niet In het rooster mee Is gerekend. Ook is de
deskundigheid verhoogd op het gebied van gedragsproblematiek. Daarnaast extra Inzet niveau
3 met de juiste kennis en competenties om separaat van de zorgtaken aandacht te besteden
aan zingeving/zinvolle daginvulling van de cliënten.
Rooster
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Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

7 1 % ZZP-5; 29% ZZP-7

E

Groepsgrootte

6 cliënten per qroep (in totaal 31 cliënten)

F

Gemiddelde productiviteit

76%

Verschil met scenario 1
-

Zwaardere zzp-mix (29% in plaats van 25% zzp-7)
Kleinere groepsgrootte (6 In plaats van 8)
Niveau 1 In plaats van niveau 2 op de groep tijdens dag en avond met 'gebroken diensten'
Niveau 2 verdeeld over meerdere groepen en alleen in de ochtend
Niveau 3 niet in de ochtend, maar In de avond en nacht, waarbij aanwezigheid In de nacht
is verdeeld over meerdere groepen
Separate zingeving, los van zorgtaken, zowel niveau 3 als niveau 4; verdeeld over
meerdere groepen
Bereikbaarheid met niveau 4 alleen gedurende de dag In plaats van 24 uur, met 1 op 30 in
plaats van 1 op 32
Aanvullend niveau 5 verdeeld over meerdere groepen
Hogere productiviteit (76% versus 66%)
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Praktijk: Organisatie 4
Toelichting zorgaanbieder
Permanente aanwezigheid Is de combinatie van professionele en Informele aanwezigheid ten
behoeve van huiselijkheid en veiligheid. Professionele aanwezigheid wordt aangevuld met
vrijwilligers, familie/mantelzorgers, stagiaires en er wordt gebruik gemaakt van domotica,
zoals cameratoezicht en toepassing sensors In combinatie met monitoring op afstand. Een kort
moment zonder fysieke aanwezigheid is acceptabel als dit naar het oordeel van het team
verantwoord is. In het rooster wordt aandacht, toezicht en zorg Ingevuld door niveau 2 in
combinatie met verzorgenden niveau 3. Niveau 3 is altijd beschikbaar en op Intensieve
zorgmomenten aanwezig. De intensieve zorgmomenten In dit team zijn: In ochtend tussen
07.30 en 10.30 uur, tijdens de maaltijd en In de avond tussen 17.00-21.00 uur. Op deze
momenten Is een tweede professional aanwezig. Competenties en kennis op het gebied van
zingeving zijn een Integraal onderdeel van elke functie in het woonzorgteam. Zoals ook de
aandacht voor zingeving en welbevinden integraal onderdeel van ons handelen is. Bulten
'kantooruren' wordt er gebruik gemaakt van verpleegkundige deskundigheid en monitoring op
afstand met een medische service callcentrum. Verpleegkundige inzet is buiten kantooruren
binnen een half uur beschikbaar vla een mobiel extramuraal werkend team. Dit is niet
meegenomen In het rooster. Binnen kantooruren is verpleegkundige Inzet op de locatie
beschikbaar als bereikbaarheid en is de verpleegkundige Inzet deels in het rooster
meegenomen in de niveau 3 planning.
Rooster

Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

89% ZZP-5; 1 1 % ZZP-7

E

Groepsqrootte

9 cliënten per qroep (in totaal 18 cliënten)

F

Gemiddelde productiviteit

77%

Verschil met scenario 1
-

Deskundigheid vergelijkbaar met scenario 1, alleen veel kortere diensten en ook in de
nacht met niveau 3
Geen bereikbaarheid verpleegkundige opgenomen
Hogere productiviteit (77% versus 66%)
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Praktijk 1: Vergelijking gewenste situatie
Onderstaand de vergelijking van de drie scenario's met drie representatieve aanbieders van
wie we de gegevens hebben ontvangen en eerder in het rapport hebben besproken.
In de figuren Is een vergelijking opgenomen van de netto uren, FTE/cliënt ratio, functiemix en
werkzame uren (%) van de gewenste situatie op basis van het kwaliteitskader.
Toelichting

Netto uren (per week}
1.600
l.OOO
1.500
1.000
aoo
60Ó
400
200
SaxiVM'ml -Scenario2 .ScRnaiio3

Org.1

Org.OrB^I

FTE/cliënt ratio ligt bij de twee
aanbieders hoger met name doordat er
gerekend is met een separate Invulling
voor zingeving. Bij organisatie 4 ligt de
ratio aanzienlijk lager met name
doordat de piekmomenten zijn
ingeroosteren en verpleegkundige
bereikbaarheid ontbreekt.

FTE/client (netto)
Ondanks verschil In netto uren bij
organisatie 1 en 2, is FTE/cliënt ratio
gelijk en dit heeft te maken met
afronding.

scenario 1 Scenario ï Scenario 3

Org. 1

Org, 3

Org. 1

Toelichting

Functiemix
6CB4

20K

m

Scenario 1 Scenario 2 Scenario ü
O Niveau 1

• Niveau 2

Org.1

Org. 3

ei Niveau jj H Niveau 4

Org. 4

BNivestuS

Werkzame uren % (gemiddeld)

Productiviteit van de aanbieders ligt
redelijk In lijn met scenario 3.
Organisatie 1 ligt daarboven doordat
de niet-cliëntgebonden uren niet zijn
opgenomen.

10054

Scenario! Scenario? Scenarios

Org.i

Functiemix verschilt per aanbieder,
maar zwaartepunt ligt op niveau 3.
Opvallend is dat de organisaties 1 en 3
gebruik wensen te maken van een
verschillende deskundigheidsniveaus,
terwijl organisatie 4 zich alleen beperkt
tot niveau 2 en 3.

Org..")

Org.4
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Praktijk 2: Vergelijking huidige en gewenste situatie
Onderstaand de vergelijking van de drie scenario's versus de huidige en gewenste situatie van
de drie representatieve aanbieders. In de figuren zijn de FTE/cliënt ratio weergegeven en de
werkzame uren (%). In de laatste figuur Is het beschikbaar budget voor zorg weergegeven. Dit
vormt de input voor scenario 3 en geeft het berekende percentage weer van het zzp-tarief
(exclusief behandeling), dat wordt aangewend voor zorg. Onderstaande cijfers, samen met de
uitkomsten van de andere aanbieders, zijn ook eerder In het rapport genoemd.
Toelichting

FT£/ciient (netto)
1,2

i,2
""""0,9"

—

'5!'

___'_o,9

ïi
o,8-;:i

ï\i '•

~
- •
0.6

Hg

«
Scenario! SeenarfoJ Scenarios
a Huldig

:
Org.1

' Ceweml

Org. 3

Org. 4

Werkzame uren % (gemiddeld)
100%

EOK
40»

OK

lil.mlllltLli.JiL.

Scenario 1 Scenario2 Scenario}
BHulifig

Org.1

Olg.ï

De FTE/cliënt ratio ligt bij alle
aanbieders op basis van het huidige
rooster lager dan de drie scenario's,
mogelijk voldoet het huidige rooster
nog niet of onvoldoende aan het
kwaliteitskader.

Org.Jl

Werkzame uren (%) zijn hoger of
gelijk aan scenario 2 en 3. Opvallend is
dat de huidige en gewenste situatie
verschilt bij organisatie 3, vanwege
meer uren voor opleidingen en
overige, niet-cliëntgebonden uren door
de kwalitatieve normen In het
kwaliteitskader o.a. ten aanzien van
het "lerend netwerk".

Gewenst

%Zorg

Het beschikbaar budget voor zorg bij
organisatie 1 en 3 Is gelijk aan of
hoger dan de scenario's, terwijl de
FTE/cliënt ratio lager ligt.
Uitzondering Is organisatie 4, vanwege
het feit dat de personele inzet per
bewoner ook aanzienlijk lager ligt.

Sainarfol Sc»nar4o} Scenario 3

Org.1

Otg. 3

Org. 4
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 21 maart 2017 11:39
RE: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa

Primal
Met vriendelijke groet,

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
(030) 296 8111 | E: info(a)nza.nl | W: www.nza.nl

Oorspronkelijk bericht
Van:
mailto:
aminvws.nl]
Verzonden: dinsdag 21 maart 2017 8:19
Aan: '
Onderwerp: RE: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa
Ho" •
Heb er dit van gemaakt.
Dank je wel!
Groet
Als derde wordt er naar onderzoek gedaan naar de huidige tariefstelling. Daarover kan de Tweede Kamer eind 2017
meer verwachten
—Oorspronkelijk bericht—
Van:^
[mailto:
i@nza.nl]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 16:11
Aan:
Onderwerp: RE: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa
Hoi
Na nauwkeuriger lezing toch nog een puntje.
Je geeft in de laatste alinea aan dat wij naar het bekostigingsmodel kijken, dit is niet geheel juist. Wij kijken naar de
kostprijs.
Misschien dat je ergens tussen versie 87 en 88 deze aanpassing door kan voeren ;) ?
Sterkte.

Oud:
Als derde wordt er naar het bekostigingsmodel van de verpleegzorg gekeken; daarover kan de Tweede Kamer eind
2017 meer verwachten.
Nieuw:
Als derde wordt er naar de kostprijs van de verpleegzorg gekeken; daarover kan de Tweede Kamer eind 2017 meer
verwachten.

Met vriendelijke groet.

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:'
/ / (030) 296 8111 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

—Oorspronkeliik bericht—
Van:
.,
,
,
,._»minvws.nl]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 15:02
Aan:
Onderwerp: RE: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa
Denk je
Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com)
Van:
i@nza.nl<mailto:i
M@nza.nl»
Datum: maandag 20 mrt. 2017 2:47 PM
Aan:
@minvws.nl<mailto:
i@minvws.nl»
Onderwerp: RE: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa
Dank!
Voor nu geen no-go's voor zover ik kan beoordelen.
Met vriendelijke groet.

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
/ (030) 296 8111 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
i
nailto:;
i@minvws.nl]
Verzonden: maandag 20 maart 2017 14:22
2

Alvast veel dank daarvoor.

Ministerie van VWS
mail VWS:

@minvws.nl<mailto:

i@minvws.nl>

I

tel VWS:
mobiel VWS:'
mobiel privé: f
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De
Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico's verbonden
aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message
was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no
liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten waaraan
rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Aan:
Onderwerp: FW: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com<http://www.blackberry.com>)
Van: I
i@minvws.nl<mailto:i
@minvws.nl»
Datum: maandag 20 mrt. 2017 12:26 PM
Aan:
i@minvws.nl<mailto:
@minvws.nl»,
i@minvws.nl<mailto::
@minvws.nl»
Onderwerp: FW: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa

)

Van:
Verzonden: maandag 20 maart 2017 12:23
Aan:

,

CC:^

,

.

,

,

'"

" '

.

Onderwerp: RE: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa
Hoi allen
Afgelopen vrijdag hebben we de concept brief op de NZa impact analyse (die we waarschijnlijk morgen krijgen) van
de Staatssecretaris gekregen. De lijn van de reaktie was: maak m een stuk korter en minder beleidsrijk. Daardoor is
de brief van ruim 6 naar 3 kantjes teruggebracht. Dat betekent snoeien in ieders werk en bijdrage, vrees ik.

Indien bijgevoegd concept nog reakties losmaakt, mail ze dan. Als we de NZa impact analyse zelf hebben, moeten
we die natuurlijk nog naast dit concept leggen.
Groet!

Van:
Verzonden: maandag 13 maart 2017 17:58
Aan:
CC:

'

.

Onderwerp: concept brief aan de TK over de impact analyse van de NZa
Hoi Allen,
In de verschillende brieven aan de Tweede Kamer is aangegeven dat de NZa een impact analyse doet op de
invoering van het kwaliteitskader. De Nza mikt erop om deze impact analyse op 21 maart aan VWS te sturen. Dan
moet deze door naar de Tweede Kamer. Wij zijn nu doende om de brief daaromtrent op te stellen. Daarbij gaat het
erom de impact analyse in het perspectief van de ontwikkelingen van de afgelopen periode te plaatsen, aan te
geven dat de besluitvorming niet meer aan dit kabinet is en om aan te geven dat het in alle gevallen zo zal zijn dat er
meer waarde in de sector gecreëerd moet worden. Graag betrekken we jullie zo vroeg mogelijk bij deze brief,
vandaar dat we jullie hierbij alvast deze versie mailen, waaraan nog zeker gewerkt moet worden.
Wij hebben jullie uitgenodigd voor een overleg om jullie reakties te krijgen.
3

cern3
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

l:@minvws.nl>
dinsdag 21 maart 2017 14:40

FW: brief TK impact analyse NZa versie 5

Hallo
Mooi rapport geworden, zowel inhoudelijk als qua vormgeving!

Ik begreep van

/ dat jullie tbv drukproeven interesse hebben in de 'd's en 't's bij het rapport:

BIz 30: beïnvloedt moet zijn 'beïnvloeden'.
Bijlage blz 10: kwaiteitskader moet zijn kwaliteitskader. Verlof percentage -> verlofpercentage. Laatste zin
boven het rooster loopt niet goed. En de term 'huisjes' in eerste zin vind ik wat populair. Is daar geen meer
passende term voor te bedenken.
Bijlage blz 11: gedragsproblematieken-> gedragsproblematiek ?
Bijlage blz 12: tijdens maaltijd-^ tijdens de maaltijd
Bijlage blz 13: Uit de categorie spijkers op laag water©: Bij organisaties 1, 3 en 4 wordt steeds verwezen
naar 'locatie B'. Ik vraag me af wat dit toevoegt. Ik herken de 'locatie B' in elk geval niet uit het rapport. Kan
dat niet gewoon weg?
Bijlage blz 14:
O eerste figuur, de staafjes voor "huidlR" staan bii scenario 1, 2 en 3 verkeerd. Het gewenste niveau
van de netto FTE/client is 0,9, maar het huidige niveau ligt lager. Dat ligt op 0,7 conform de rode
staafjes op blz 22 hoofdrapport.
O tweede zin: werkzame uren-> de werkzame uren. Verder gaat de zin over een meervoud: is-> zijn.
O derde zin"Als laatste figuur... aangewend voor zorg"-^ deze zin loopt niet.
Verder kwam ik de term 'zaligmakend' tegen op blz 21. Maar dat is een kwestie van stijl zou ik zeggen.

Groet en succes.

Van:
Verzonden: dinsdag z i maart 2017 8:15
Aan:
)
Onderwerp: RE: brief TK impact analyse NZa versie 5
Ik heb m. Loop ff langs als je wilt, ik heb een print voor je
Dit bericht k.7in informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit berlclil abLisievelIjk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het berlclit te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook. die
verband hoiidl met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Tills message may contain Information thai is not Intended foi' you. If yoti are not the addressee or if this message was sent to you by ii"ii;;lake, yon are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inlierent in Ihe
electronic transmission of messages.

Van:
Verzonden:
Aan:

<. _
vrijdag 24 maart 2017 8:09

@minvws.nl>
©zn.nl';

..

i@zn.nr;.

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

agenda en notitie tbv overleg maandag a.s. 16u: Impactanalyse kwaliteitskader
verpleeghuiszorg
Agenda.docx

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Goedemorgen!
^)Hierbij mail ik jullie de agenda en bespreeknotitie (alles in 1 bestand) ten behoeve van overleg maandag 16u over
'implementatie kwaliteitskader. We zitten in zaal a05.14.
Mvg en alvast een goed weekend.

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directoraat Generaal
1-angdurlge Zorg
Directie Langdurige Zorg
Bezoei<adres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag
T •
F .
www.rijksoverheid.nl

agenda

I n l i c h t i n g e n bij

langdurige zorg
Betreft
Vergaderdatum en -tijd
Vergaderplaats
Aanwezig

Implementatie kwaliteitskader
27 maart 2017 16:00
VWS, A5.14
ZINL, NZa, ZN, VWS en IGZ

Afwezig

T
M
)(§)minvws.nl
Datum
22 maart 2017
Aantal pagina's
4

Kopie aan

1. Opening en indien nodig voorstelronde

Correspondentie uitsluitend
richten aan het retouradres
met vermelding van de datum
en het kenmerk van deze
brief.

2. Doelstelling overleg
De voorgestelde doelstellingen van dit overleg zijn:
a. Gedeeld beeld over opgaven implementatie
b. Waar nodig activiteiten afstemmen
c. Daarover afspraken maken
Zie ook bijgevoegde notitie.
3. Rondje langs de velden
a. het Zorginstituut
stuurgroep
indicatoren-uitvraag
andere activiteiten
b. NZa
Impact analyse afgerond en behandeling in MR 31 maart 2017
Stand van zaken tarievenonderzoek
Handhaving op aanlevering Indicatoren
c. ZN/Inkoop
Stand van zaken verwerking kwaliteitskader in inkoop 2018
d. IGZ
Toezichtkader
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e. V W S / ^Waardigheid en Trots'
Inzet 100 min
Tour

4. Vervolgafspraken
Frequentie van dit overleg, bijvoorbeeld eens per 6 weken
Voorbereid op medewerkersniveau

Directoraat Generaal
Langdurige z o r g
Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directie Langdurige Zorg

Datum
22 maart 2017

5. Sluiting
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Implementatie kwaliteitskader
Implementatie van het kwaliteitskader heeft als doel: gestructureerde verbetering
van verpleeghuiszorg doordat alle partijen hun verantwoordelijkheid nemen. De
verschillende partijen hebben verschillende verantwoordelijkheden (zie onder A).
Daarnaast geldt dat de invoering van het kwaliteitskader verschillende fasen kent
(zie onder B).

Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directie Langdurige Zorg
Datum
22 maart 2017

A Verantwoordelijkheid
1. De verantwoordelijkheid voor de invoering van het kwaliteitskader ligt primair
bij de aanbieders. Aanbieders moeten hier onmiddellijk mee aan de slag. In
het kwaliteitskader staan heldere data wanneer de aanbieders aan wat moeten
voldoen.
2. De verantwoordelijkheid voor het voeren van regie op alle
ontwikkelopdrachten die in het kwaliteitskader staan, ligt bij het Zorginstituut.
Die hebben daarvoor een stuurgroep ingericht die afgelopen maandag 6 maart
voor het eerst bij elkaar is geweest. Op 4 april vindt de volgende stuurgroep
plaats. In de stuurgroep zitten Actiz, BTN, V&VN, Verenso, Patiëntenfederatie
Nederland, LOC en ZN. Partijen hebben op 6 maart bevestigt dat ze de
opdrachten uit het kwaliteitskader oppakken en voor de stuurgroep van 4 april
een plan van aanpak gereed hebben.
De opdracht voor de aanbieders kan alleen slagen als de systeempartijen in
hun werkwijzen hierop anticiperen en acteren. Dat is ook zo verwoord in de
brief aan de TK van 13 januari {zie bijlage 1). Belangrijke stap hierin is het
nieuwe toezichtkader van de IGZ.
Omdat de werkwijzen van de ZBO's op elkaar moeten zijn afgestemd, en de
werkwijzen de effectiviteit onderling kunnen versterken, wordt dit inhoudelijk
afgestemd en een gezamenlijke planning gemaakt. Maandag 27 maart vindt er
een overleg met alle bij de implementatie betrokken ZBO's/uitvoerders plaats
(IGZ, NZa en ZN). Op maandag 13 maart is het vooroverleg.
B

Fases

1. Landing/uitleg
In het veld leven veel vragen met betrekking tot het kwaliteitskader. Het is
belangrijk dat de landing van het kwaliteitskader in de sector goed wordt
vormgegeven. De plannen hiervoor zijn inmiddels geaccordeerd door alle partijen
uit de Taskforce op 17 februari.
Er zijn inmiddels ca. 1000 aanmeldingen voor de tour (ca 80 mensen per dag
melden zich aan).
2. Na RA en evt extra geld
Als duidelijk is of en zo ja hoeveel extra geld er bij komt, moet een herijking van
het programma Waardigheid en Trots plaatsvinden. Er komt een meerjarige
opgave bij de sector te liggen met zeer zeker een grote arbeidsmarktopgave.
Daarbij dient een hernieuwde analyse plaats te vinden op welke wijze VWS zal
sturen op de uitkomsten van de (extra) middelen voor verpleeghuizen.
Ook speelt dat het nieuwe kwaliteitskader vraagt om het voldoen aan
randvoorwaarden die het niveau van de individuele instelling te boven gaat. Om
extra geld op een efficiënte wijze weg te zetten in de sector is regionale
samenwerking van belang. Eerste stappen worden nu gezet in Rotterdam, Zeeland
en Groningen. Het gaat onder meer om een kwalitatieve en soms ook
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kwantitatieve intensivering op personeel. Er zijn nieuwe vaardigheden nodig bij
personeel, slimme invulling van de juiste personeelsmix en werkprocessen nodig
binnen organisaties. Samenwerking tussen de zorgaanbieders onderling is nodig
om daar op een goede manier invulling aan te kunnen geven, net als een betere
aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Ook gaat het om innovatie en inzet
van technologie. Daarnaast is er samenwerking in de keten van thuis naar
uiteindelijk opname in het verpleeghuis nodig. Dat slaagt alleen met een regionale
samenwerking tussen partijen. Om zeker te stellen dat deze middelen goed
worden ingezet, is een effectieve regionale infrastructuur nodig.

Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directie Langdurige Zorg

Datum
22 maart 2017

Goede vormgeving van dit traject kan pas plaatsvinden als duidelijk is wat in het
RA wordt opgenomen over verpleeghuizen.
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3^
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 31 maart 2017 8:48
Antw: Volkskrant gezien?

Zeker, en alle andere kranten gisteravond. We hebben ons persbericht online gezet, rapport nog niet. Eens
zien hoe vandaag de dag gaat. Hoe laat verwacht je witte rook te kunnen geven? Dageraad-aanbieders
worden veelvuldig gebeld door de pers en willen graag lezen.

Van:
,g)minvws.nl>
Datum: 31 maart 2017 08:25:07 CEST
Aan:
Onderwerp: Volkskrant gezien?

Verzonden met BlackBerry Work (www.blackberry.com)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

dinsdag 4 april 2017 11:35
Doorst: Complimenten

Dag
.,
We krijgen ontzettend veel lovende kritiek op onze impactanalyse en advies. Ik stuur je een illustratie. Ik
ben er erg blij mee, jij ook hoop ik,

Groet,

Nederlandse Zorgautoriteit

Van:
<;
Datum: 4 april 2017 10:50:22 CEST
Aan:' ,
c
iS)nza.nl>
Onderwerp: Complimenten

Hallo
Je zult het vast razend druk hebben met alle beweging na het publiceren van de impactanalyse. Wilde even
met je delen dat jullie rapport binnen
^
(erg) goed ontvangen is. Ik hoor geluiden als: aangenaam
verrast door deze onderbouwing, Kwalitatief goed, de juiste parameters, passende nuancering, geen
ronkende taal, heel erg vanuit de praktijk. Zelfs de grooste critici moeten toegeven dat
;-)
Hopelijk hoor je veel meer van deze geluiden.
Er zal vast nog vasthoudendheid van jou en je team gevraagd worden
vHomplimenten kurmen dan net een beetje extra brandstof geven
Tot birmenkort
Met vriendelijke groet.

Telefoon
(

.

2}A
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

donderdag 13 april 2017 16:48
Voorbereiding bijeenkomst implementatie kwaliteitskader
Voorbereiding implementatietraject 13april v3.pptx; Agenda implementatie
impactanalyse.pdf

Beste
Bijgaand de agenda en presentatie (work in progress) voor de bijeenkomst met de Dageraad-aanbieders aanstaande
woensdag.
Mochten jullie hier vragen over hebben, horen we dat graag.

Alvast een goed paasweekend gewenst!

Agenda

Implementatie impactanalyse
Datum: woensdag 19 april 2017
Tijd: 15:15-17:15 uur
Locatie: Nederlandse Zorgautoriteit, zaal 007
Genodiaden

1 . Welkom

2. Terugblik impactanalyse

3. Gedeelde uitgangspunten Implementatietraject

4 . Gezamenlijke verkenning mogelijkheden

5. Vervolgafspraken

6. Sluiting

Nederlandse zorgautoriteit

T
Van:
Verzonden:
Aan:

@minvws.nl>

<...
dinsdag 9 mei 2017 21:08

@nza.nl';'

-i@zinl.nr;'
@zn.nl';

©nza.nl';'

•@zinl.nr;
.@zn.nl';.
'©nza.nl';

©nza.nl';
pzinl.nl';
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

atsprakenlijst kwaliteitskader en implementatieoverleg 9 mei
actiepuntenlijst 9 mei.docx

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Toch te snel.... Hierbij de afspraken van vanmiddag, met bijlage

Van:
Verzonden" dinsdag 9 mei 2017 18:43
Aan:
' ^.
.
'
i ©zinl.nl';
: gizn.nl';
:@zn.nr; " "
©nza.nl';'
@zinl.nl'; [
CC:

"

©zinl.nl';'
,
:
i

/©nza.nl';

i@nza.nr;

anza.nl';

' ! . ' .

Onderwerp: RE: Kwaliteitskader V&V implementatieoverleg 9 mei
Allen, zoals afgesproken hierbij snel een actiepuntenlijst.

Van:
Verzonden: maandag 8 mei 2017 13:08
%an:'
. ©zinl.nl'; '1
©zinl.nl';
©nza.nl'; _
:
.
_ . .
i
'
anza.nl': CC:,
_
_.
' .
Onderwerp: Kwaliteitskader V&V implementatieoverleg 9 mei

J)nza.nr;'
©zn.nl';'
: ©nza.nl'; '

©zn.nl';

Beste collega's
Op 9 mei is om 16.00 uur het tweede implementatie overleg over het kwaliteitskader V&V.
Op verzoek van
is een agendapunt toegevoegd. Bijgaand treft u de aangepaste agenda en een
VWS memo over het onderwerp "inzet verpleeghuisgelden nieuwe kabinet" aan.

Met vriendelijke groet
VWS/Langdurige zorg
tel'

Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport

implementatieoverleg kwaliteitskader verpleegzorg

Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directoraat Generaal
Langdurige Zorg
Directie Langdurige Zorg
Bezoekadres:
Parnassusplein 5
2511 VX Den Haag

memo

w\Nw.riii<soverheid.nl

Actiepuntenlijst overleg 9 mei

Inlichtingen bij

@minvws.nl

Het overzicht van activiteiten wordt door VWS aangepast:
•
Toegevoegd wordt: een blok over de extra middelen (leeg), een
blok over toezicht NZa op de zorgkantoren en een blok over de
uitwerking van het Inzichtelijk maken door de IGZ van de staat
van de gehele sector.
•
Er wordt onderscheid gemaakt tussen reguliere activiteiten en
activiteiten die worden ondernomen om het kwaliteitskader verder
te ontwikkelen.
•
Ook wordt er een tijdsbalk gemaakt waarin de afhankelijkheden
worden weergegeven.
Dit wordt besproken tijdens het volgende implementatieoverleg.

Datum
9 mei 2017
Aantal pagina's

Partijen maken samen een overzicht/handhavingplan waarin per vereiste
voor de sector uit het kwaliteitskader staat:
• Wie verantwoordelijk is
• Wie inzichtelijk maakt of aan de vereiste wordt voldaan
•
En of, en zo ja door wie en hoe wordt gehandhaafd. Hierbij wordt
meegewogen of het een nieuwe eis is of ook al voor het
kwaliteitskader een verplichting was.
Dit wordt besproken tijdens het volgende implementatieoverleg.
Zorgaanbieders leveren in december 2017 voor het eerst een
kwaliteitsplan op. Zorgkantoren nemen in het inkoopkader als vereiste op
dat een aanbieder in december 2017 een kwaliteitsplan moet hebben. Er
worden geen verbeterplannen meer gevraagd. Er moeten nog afspraken
worden gemaakt over de toekenning van de W&T middelen waarvoor in
2016 en 2017 een aparte procedure gold.
Het Zorginstituut maakt een voorstel voor communicatie van de resultaten
van de stuurgroep. Dit wordt besproken tijdens het volgende
implementatieoverleg.
Er wordt een overleg gepland met alle partijen aan tafel over de VWS
notitie "Inzet verpleeghuisgelden". In dat overleg wordt verkend of
iedereen het eens is met de uitgangspunten en de doelstelling en of er
inhoudelijk andere mogelijkheden zijn. Daarbij wordt uitgegaan van de
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rollen en verantwoordelijkheden die er binnen de sector bestaan. VWS
voert de regie op dit proces omdat het alle systeempartijen betreft. VWS
maakt op basis van dit gesprek een aangepaste notitie. Die notitie wordt
besproken tijdens het volgende implementatieoverleg. Afgesproken is dat
partijen aan tafel niet met het veld communiceren over dit onderwerp
totdat er overeenstemming is op deze tafel.

Directoraat Generaal
Langdurige zorg
Lang'durige zorg
Directie Langdurige Zorg

Datum
26 april 2017

6. VWS plant een vervolgoverleg over ongeveer 10 dagen.
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Van:
Verzonden:
Aan:

)@minvws.nl>
dinsdaa 9 mei 2017 22:31
©zinl.nl';'
©nza.nl'; _
©zinl.nl';

©zinl.nl';
©zn.nl'; '
©nza.nl';

ai nza.nl';

i

CC:
Onderwerp:

RE: atsprakenlijst Kwaliteitskader en implementatieoverleg 9 mei

Opvolgingsmarkering:
Markeringsstatus:

Opvolgen
Voltooid

Dank,
Mis nog dat wij (VWS) Actiz attenderen op de activiteiten die binnenkort voor de aanbieders op de rol staan..
.gr!
;
Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberrv.com)
Van:
\
.^Bminvws.nkmailto:
Pminvws.nl»
Datum: dinsdag 09 mei 2017 9:08 PM
Aan:.
i) <
Bminvws.nkmailto:
aminvws.nl».
<i
nl<mailto:f
ta)minvws.nl».
Szinl.nl'
g)zinl.nr».
pzinl.nl'<
^zinl.nl'».
©zinl.nl' <'
•@zinl.nr<mailto:'
'@nza.nr<'
anza.nr<mailto:'
_ '©nza.nl'».
©nza.nl'
.©zn.nl'».
)nza.nr<mailto:'
(5>nza.nr». 'r
)zn.nr<'
..5)zn.nr<mailto:
@zn.nr <
a)zn.nr<mailto:'
jPzn.nl'».
@igz.nl<mailto:
ffligz.nl».
jigz.nkmailto:'
j aigz.nl».
r@nza.nr
<
)nza.nr<mailto:' .
zinl.nl'».
r@nza.nr».
©zinl.nl' <'
©zinl.nr<mailto:'i
©igz.nkmailto:;
.nl'
©igz.nl».
Onza.nl'».
>)
@nza.nr<mailto:'
©minvws.nkmailto:.
öminvws.nl».
<
1 Bnza.nkmailto:'
i>nza.nl».
©minvws.nl<mailto:i
Öminvws.nl».
<
.öminvws.nl»
<:
©minvws.nl<mailto:c
Kopie
5)minvws.nl<mailto:g
I».
<
i©minvws.nl<mailto:'
- minvws.nl».
Dminvws.nkmailto:
©minvws.nl»
Onderwerp: afsprakenlijst kwaliteitskader en implementatieoverleg 9 mei
Toch te snel.... Hierbij de afspraken van vanmiddag, met bijlage

Van:.
Verzonden: dinsdag 9 mei 2017 18:43
Aan:
©zinl.nl';
!
:@zn.nl';'
[©zn.nl'; ,©nza.nl'; .
Jzinl.nl'-.^-

.©zinl.nl';

©nza.nl';
gJnza.nl';

i@nza.nr;

CC:i
(!
II
Onderwerp: RE: Kwaliteitskader V&V implementatieoverleg 9 mei
Allen, zoals afgesproken hierbij snel een actiepuntenlijst.

Van:
Verzonden: maandag 8 mei 2017 13:08
Aan: . .
J)zinl.nr;
_ ©zinl.nl';'
t@zn.nr;.
' "
©zinl.nl';
I ,.

ccf

. ,

.
.

S n z a . n l ' ; i @ n z a . n r ; . .._
'
,
_
.
anza.nl';.
. '

'

:@zn.nr;
©nza.nl';

t

Onderwerp: Kwaliteitskader V&V implementatieoverleg 9 mei
Beste collega's
Op 9 mei is om 16.00 uur het tweede implementatie overleg over het kwaliteitskader V&V.
Op verzoek van
'
iseen agendapunt toegevoegd. Bijgaand treft u de aangepaste agenda en een
VWS memo over het onderwerp "inzet verpleeghuisgelden nieuwe kabinet" aan.
Met vriendelijke groet

VWS/Langdurige zorg
tel

35
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Dag

vrijdag 12 mei 2017 16:34

RE: congres 3 en 4 juli

en

Dank voor de lovende woorden en ik verwacht dat wij graag een bijdrage leveren aan het congres.
Dat moet ik intern natuurlijk wel even afstemmen.
En helaas, daar hebben wij een formulier voor... (ik kan het ook niet helpen).
https://www.nza.nl/publicaties/agenda/
Dus graag zou ik van jullie wat extra info ontvangen, zodat ik de aanvraag hier door de besluitvorming heen kan
voeren. Kunnen jullie het formulier naar mij sturen? Dan zorg ik dat hij snel door de juiste mensen gezien wordt.
Veel dank voor de uitnodiging, sorry voor de administratieve lasten en mochten er zaken in het formulier niet
duidelijk zijn, laat het vooral even weten.
Hartelijke groet en goed weekend.

Nederiandse
Zorgautoriteit

BeleidsmedewerKer | Langdurige Zorg 2
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl | W: www.nza.nl

Van:
.
[mailto:i
©minvws.nl]
Verzonden: woensdag 26 april 2017 10:59
Aan:
CC:
Onderwerp: congres 3 en 4 juli
Hoi

Jullie hebben onlangs een prachtige impact analyse het licht doen zien die we naar de Tweede Kamer
hebben gestuurd. Dat is een belangrijk document. Bovendien zijn jullie bezig om naar de tarieven voor de
verpleegzorg te kijken.
Voor kwaliteit verpleeghuizen organiseren we (Taskforce en 'Waardigheid en Trots') op 3 en 4 juli een
congres. Wij denken dat het goed zou zijn als jullie op dat congres op beide dagen een workshop doen of
een presentatie geven over de impact analyse en de aanpak van jullie onderzoek naar de tarieven. Zouden
jullie daartoe bereid zijn?

Graag jullie reactie ook naar
Alvast dank!

(in de cc). Zij houdt het programma bij.

K
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

^.
-<
zaterdag 13 mei 2017 23:05

i@minvws.nl>

Zou je een "in de randen van de dag : liefst vanaf uur of 5) - afspraak willen maken tussen
mij.
Implementatie kwaliteitskader (benen op tafel..: zonder medewerkers)
Voor eind mei
Gr!

' ©zinl.nl'

, [.._.^. i,

en

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

..
. .
dinsdag 16 mei 2017 11:58

'<

L

@minfin.nl>

RE: Toelichting tbv vervolgoverleg

Hoi
Dat Is prima. Wij bellen jullie rond 13:15.
Groeten
Van:
'mailto:
(©nza.nl]
Verzonden: dinsdag 16 mei 2017 11:56
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Toelichting tbv vervolgoverleg

Dank voor toelichting. Zou het wellicht een kwartiertje later kunnen? Vanaf 13:15 uur?
Met vriendelijke groet.

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: lnfo@)nza.nl | W: www.nza.nl

Van:
Verzonden: dinsdag 16 mei 2017 10:51
Aan:
CC:

[mailto:

©minfin.nl]

')

Onderwerp: RE: Toelichting tbv vervolgoverleg
Hoi
13:00 is prima!
Onze vragen gaan met name over de bedragen die in de impactanalyse zijn genoemd en of je deze bedragen ook
verstandig kunt besteden (eventueel met ingroelpad van circa zes jaar). Daarnaast gaan de onze vragen over de
relatie tussen de bedragen in de impactanalyse en het kostenonderzoek (daar spraken wij de vorige keer ook over).
Onze directeur gaf aan dat:
heeft aangegeven dat het kostenonderzoek een tweeledige aanpak krijgt
(rekening houden met verschillen in prestaties en het belonen van bewegingen in de goede richting en rekening
houden met substitutie) en dat dit ook zou kunnen betekenen dat het kostenonderzoek een ander bedrag oplevert
dat nodig is voor kwaliteit dan de impactanalyse nu veronderstelt. En dat de NZa nu nog niet wil worden vastgepind
op een definitief bedrag. Ten slotte hebben wij nog een vraag over hoe jullie aankijken tegen de'opslag' van 600

miljoen die vws nu wil rekenen om de systematiek/ berekening uit de impactanalyse te laten aansluiten bij de
berekeningsystematiek van het CPB. Graag horen wij hoe jullie hier tegenaan kijken.
Groeten

Van:
[mailtoii
©nza.nl]
Verzonden: dinsdag 16 mei 2017 10:36
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Toelichting tbv vervolgoverleg
Goedemorgen

en

Geen probleem. Vanmiddag rond 13:00 uur? Kan je mogelijk al op hoofdlijnen aangeven waar de vragen over gaan?
Met vriendelijke groet.

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@inza.nl | W: www.nza.nl

Van:
[mailto:
Verzonden: dinsdag 16 mei 2017 9:47
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Toelichting tbv vervolgoverleg
Hallo

©minfin.nl]

en

Naar aanleiding van het telefoongesprek tussen
en
' van gisteren,
hebben wij nog een aantal vragen over de impactanalyse bij het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Kunnen wij
hier jullie over bellen vandaag en welke tijd zou dan uitkomen?
Groeten

en

Van:
[mailto:.
iSnza.nl]
Verzonden: woensdag 19 april 2017 16:55
Aan:
CC: f
Onderwerp: RE: Toelichting tbv vervolgoverleg
Beste
Dat is de volgende
uitspraak: https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:CBB:2011:BU1572&showbutton=true&kev
word=achmea

Ik heb inmiddels onze juristen gevraagd alvast te onderzoeken hoe de huidige juridische dekking van rondrekenen
zou zijn. Zij geven hierbij aan dat dit juridisch zeer discutabel is, omdat wij conform de wet tarieven moeten
vaststellen die dekking geven aan redelijke kosten van Wmg-zorg. Daarbij kunnen overwegingen over efficiëntie van
instellingen, mede in het belang van de zorgvragers, een rol spelen. Vergelijk bijvoorbeeld:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI:NL:CBB:2016:231. Het CBb ziet kwaliteit van zorg echter als
ondergrens.
Dit betekent dus dat het sec aanpassen van tarieven aan beschikbare ruimte niet mogelijk is. Er moet een
inhoudelijke onderbouwing zijn waarom de tarieven kostendekkend zijn, wat lastig is als het kostenonderzoek iets
anders uitwijst. Het gevolg zou kunnen zijn dat de rechter de contracteerruimte afkeurt. Voldoende beschikbare
macrogelden is de beste waarborg tegen een dergelijk vonnis.
Tot zover in het kórt. Ik kan me voorstellen dat het goed is dat juristen van VWS of Financiën een keer met de onze
overleggen, zodat we ten tijde van de besluitvorming (Ql 2018) weten wat mogelijk is en wat niet. Ik zal het
onderwerp ook alvast noemen in onze reguliere contacten met VWS.
Met vriendelijke groet,

j/f

Nedërlandsé
Zorgautoriteit

I Directie Regulering
Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 030 29 68 938 (secretariaat) 1 E:
Anza.nl | W: www.nza.nl

Van:
. ,
©minfin.nl]
Verzonden: woensdaa 19 aoril 2017 14:25
Aan:
CC:
.
, (IRF/VWS)
Onderwerp: RE: Toelichting tbv vervolgoverleg
Hoi

.

2n.

Wij vroegen ons af of jullie al tijd hebben gehad om naar onderstaande vraag te kijken?
Alvast dank en vriendelijke groet.
Karlijn
Van:
. (IRF/VWS)
Verzonden: donderdag 13 april 2017 12:51
Aan:
(AFEP);
CC:
Onderwerp: RE: Toelichting tbv vervolgoverleg
Beste
en
Gisteren tijdens ons telefoongesprek gaven jullie aan dat er in het verleden verschillende rechtszaken zijn gevoerd
over de toereikendheid van de Wlz-tarleven en dat er een aantal jaar geleden ook een rechtszaak was naar
aanleiding van het 'rondrekenen' van de AWBZ-tarieven (in 2009?). Jullie haalde een specifieke zaak aan waarbij
het rijk in het gelijk was gesteld over de AWBZ-tarieven, kunnen jullie nog aangeven om welke zaak dat precies
ging, want onze juristen willen zich graag verder verdiepen in deze zaak.
Alvast bedankt.
Groeten '

Van:
Verzonden: woensdag 12 aprii 2017 11:23
Aan:'
CC:
. . . .
Onderwerp: RE: Toelichting tbv vervolgoverleg
Hoi I
Dank voor je snelle reactie. 14 uur is wat ons betreft prima. Vanuit Fin zal ook
Je kunt mij bereiken op: i

, aanschuiven.

Groet,

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent In the
electronic transmission of messages.

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u bestemd is. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht onjuist aan u is toegezonden, wordt u vriendelijk verzocht dat aan de afzender te melden en het
bericht te verwijderen. E-mailberichten van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen besluiten
waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke
aard ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
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Inzet extra middelen 2017

Dag
Jullie hebben ons gevraagd om een advies over een snelle inzet van extra middelen in 2017. Wij
verwachten jullie donderdag hierover te kunnen berichten.
Groet,

