1
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 4 november 2016 12:44
RE: Bo igz zin Nza

Graag! Ze zou ze doorsturen, maar dat is er blijkbaar gisteren niet meer van gekomen.

Nederlandse
Zorgautoriteit

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

Van:
, rmallto:
@zinl.nl]
Verzonden: vriidaq 4 november 2016 12:08
Aan:
Onderwerp: RE: Bo igz zin Nza
dank
De stukken zijn gisteren naar
verstuurd vanuit het zorginstituut. Mocht j e ze nog niet hebben
laat het dan even weten, dan stuur ik ze onderhands wel door..
Hartelijke groet,

M
(ia)zinl.nl
http://www.zorginstituutnederland.nl

Van:
rmailto:
Mozajil]
Verzonden: vrijdag 4 november 2016 9:55
Aan:
Onderwerp: Bo igz zin Nza

Goedemorgen
Bijgevoegd het voorlopige document van onze kant. Klopt het dat ik van jou nog niets heb ontvangen? Laten we
vanochtend nog even contact hebben over de definitieve stukken.
Mijn werktelefoon heeft wat kuren, dus als je me wil bereiken graag op mijn privé nummer

/

Nederlandse
Zorgautoriteit

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

Van: i
Verzonden: donderdag 3 november 2016 21:54
Aan:
i@iqz.nl
Onderwerp: Bo igz zin Nza
Hoi

Bijgevoegd het stuk tbv het BO. Graag jullie input.
Dank en 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.
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 Nederiand
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.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 4 november 2016 9:55
©zinl.nl'
Bo igz zin Nza
Samenwerking met IGZ en ZIN 20161103.docx

Goedemorgen
Bijgevoegd het vooriopige document van onze kant. Klopt het dat ik van jou nog niets heb ontvangen? Laten we
vanochtend nog even contact hebben over de definitieve stukken.
Mijn werktelefoon heeft wat kuren, dus als je me wil bereiken graag op mijn privé nummer

^
/

Nederlandse
Zorgautoriteit

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

Van:
Verzonden: donderdag 3 november 2016 21:54
Aan:
l@igz.nl
Onderwerp: Bo igz zin Nza
Hoi
Bijgevoegd het stuk tbv het BO. Graag jullie input.
Dank en groet.

M6IT10

Nederlandse Zorgautoriteit

Aan

Bestuurlijk overleg NZa, ZIN en IGZ

Van

Telefoonnummer

NZa

E-mailadres

. @nza.nl

Onderwerp

Vernieuwingsagenda Wlz: verkenning samenwerking met IGZ en ZIN

Inleiding
In het bestuurlijk overleg tussen IGZ, Zin en NZa is besproken dat het
een gezamenlijke verantwoordelijkheid is dat wij in samenwerking
ondersteunen dat patiënten/cliënten in de praktijk kwalitatief goede
krijgen die toegankelijk en betaalbaar is. Het blijkt in praktijk niet altijd
eenvoudig om elkaar hierin te vinden. Afgesproken is dat elk van de
partijen een voorbeeld uitwerkt om deze samenwerking concreter vorm
te geven.
De NZa werkt in voorliggend stuk nader uit op welke onderwerpen zij de
komende tijd de samenhang en mogelijke samenwerking ziet op het
gebied van de WLZ en de verpleeghuizen meer in het bijzonder.
Kwaliteitsltader Verpleeghuizen
De afgelopen maanden is er veel te doen geweest over kwaliteit in de
verpleeghuizen. Dit is niet in eerste instantie het domein van de NZa.
Wel kan zij een rol spelen in deze kwaliteitsdiscussie. Hierbij kan een
vergelijk gemaakt worden met het kwaliteitskader GGZ zoals dat
afgelopen periode is ingericht door partijen.
Bij de verpleeghuizen is het niet gelukt met partijen tot
overeenstemming te komen over het kwaliteitskader. Het ZIN heeft
daarop besloten haar doorzettingsmacht in te zetten. Zoals ZIN meldt:

De inhoudelijke regie en de verantwoordelijkheid voor de
totstandkoming van de kwaliteitsdocumenten
verpleeghuiszorg liggen eenduidig bij de Kwaliteitsraad van
het Zorginstituut. Deze zal samen met professionals, cliënten,
zorgaanbieders en zorgverzekeraars een kwaliteitskader voor
de Verpleeghuiszorg opstellen. Uitgangspunt zijn de
conceptversies die de werkgroepen in oktober hebben
ingediend.
Het Zorginstituut heeft de ambitie uitgesproken om in januari
2017 een eerste versie van het kwaliteitskader op te leveren,
waarin de Leidraadpersoneelssamenstelling, de
basisveiligheid en de indicatoren daarvoor een plek krijgen.
Wanneer het kwaliteitskader eenmaal is vastgesteld, zijn er
mogelijkheden voor de NZa om bij te dragen aan het naleven ervan.
Deze mogelijkheden variëren in verstrekkend held:
Het handhaven op de aanlevering door zorgaanbieders aan ZIN
Het opnemen in de beleidsregels van een
transparantieverplichting naar burgers
Het verplicht stellen als voorwaarde voor
rechtmatigheid/declaratie

Kenmerk
Datum

3 november 2016

Nederlandse Zorgautoriteit

De laatste maatregel is overigens juridisch ingewikkeld. De NZa mag
Kenmerk
kwaliteit niet sec hanteren als grondslag voor rechtmatigheid, maar wel
wanneer dit betrekking heeft op de doelmatige levering van zorg. Daarbij fagina
zal dus bezien moeten worden welke onderdelen van het kwaliteitskader ^
^
vooraf afdwingbaar zijn op deze wijze.
De NZa zit vast aan een jaarlijkse beleidsregelcyclus waarin eventuele
bepalingen moeten worden opgenomen. Dit maakt dat een goede
afstemming tussen ZIN, IGZ en NZa over de timing noodzakelijk is.
In het GGZ-traject heeft men afspraken gemaakt over gezamenlijke
communicatie van de verplichtingen richting het veld. Hier zijn positieve
ervaringen mee. Het lijkt daarom raadzaam om dit ook voor het
kwaliteitskader verpleeghuizen te doen. Zeker gezien de grote aandacht
vanuit de media voor dit onderwerp en de publieke opinie hierin.
Bredere toekomst kwaliteit WLZ
Door de staatssecretaris is de vernieuwingsagenda WLZ gelanceerd. De
NZa is hier op onderdelen verantwoordelijk voor het ten uitvoer brengen
hiervan. Binnen de hele vernieuwingsagenda is het onderliggende
vraagstuk: hoe kan de zorglevering beter aangesloten worden bij de
zorgvraag en behoeften van de cliënt? Hiermee raken alle onderwerpen
aan kwaliteit.
Onderwerpen vernieuwingsagenda
Kostenonderzoek
Maatwerkprofiel
Doorontwikkeling ZZP-structuur ( + nieuwe bekostiging modulair
pakket thuis)
Experiment persoonsvolgende bekostiging
Op alle onderwerpen zien we mogelijkheden voor samenwerking tussen
IGZ, ZIN en NZa. In dit memo beschrijven we hoe wij deze in de diverse
projecten voor ons zien:
Kostenonderzoek
De staatssecretaris vraagt om te onderzoeken of we bij het vaststellen
van de kostprijzen kunnen werken met "koplopers". Dit zijn aanbieders
die er in slagen goede/excellente kwaliteit van zorg te bieden tegen
relatief lage kosten. De vraag is hier: wat kost goede zorg? Hierbij zijn
enkele aspecten van kwaliteit van belang:
Minimumkwaliteit: Bij de berekening van de zorgkosten in de Wlz
willen we waarnemingen van kosten voor zorg die niet aan de
minimumeisen voldoen niet meetellen.
Excellente kwaliteit: Bij de berekening van de zorgkosten in de
Wlz willen we onderscheid maken tussen de kosten van
koplopers ten opzichte van de kosten van overige aanbieders.
Hiermee laten we zien wat de (meer)kosten van excellente zorg
zijn.
Evaluatie van tarieven van diensten, welzijn en behandeling en
hun relatie met kwaliteit.
Het IGZ stelt eisen aan minimumkwaliteit en houdt hier toezicht op. ^
Het ZIN heeft een rol in het bepalen van de definitie van excellente zorg.
Zij stellen kwaliteitsstandaarden op en formaliseren deze. Ook zijn zij .
^ https://www.riiksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-van-dezorg/inhoud/kwaliteitseisen-zorginstellinaen

Nederlandse Zorgautoriteit

betrokken bij diverse pilots in het kader van de vernieuwingsagenda Wlz. Kenmerk
Om een goede kostprijs berekening te kunnen maken hebben we dus
van zowel de IGZ als ZIN informatie nodig.
Pagma
3 van 4
Wij willen daarom over de volgende onderwerpen afspraken maken:
Hulp bij vaststellen van de steekproef
Als input voor de kostprijsberekening hebben we een steekproef van
zorgaanbieders nodig. Hierbij willen we IGZ en ZIN vragen of zij kunnen
helpen bij het identificeren van zorgaanbieders die niet aan de
minimumkwaliteit voldoen of juist excellente zorg leveren.
Hulp bij selecteren en interpreteren relevante kwaliteitsindicatoren
We willen een relatie leggen tussen de gemeten kosten en
kwaliteitsindicatoren. Hiervoor moeten we weten welke
kwaliteitsindicatoren relevant zijn en hoe we deze in het onderzoek mee
kunnen nemen. Denk hierbij aan:
Technische kwaliteitsindicatoren: Bijvoorbeeld
medicatieveiligheid, doorligwonden, vallen en decubitus. Er zijn
onderzoeken^ naar de prevalentie van dergelijke problemen en
de manier waarop zorgaanbieders deze proberen te voorkomen.
Wellicht dat we resultaten of methoden uit deze onderzoeken
kunnen gebruiken in ons onderzoek.
Beleefde kwaliteitsindicatoren: Bijvoorbeeld cliënttevredenheid of
kwaliteit van leven (kiesbeter). Tot 2015 werden deze
indicatoren landelijk uitgevraagd maar in afwachting van een
nieuw kwaliteitskader is deze stopgezet. We willen met ZIN
overleggen of en wanneer er nieuwe gegevens gaan komen en
hoe we deze kunnen gebruiken.
Deelname aan Waardigheid en Trots. Er zijn instellingen die
meedoen in het kwaliteitsprogramma van de staatssecretaris.
Hoewel deelname iets zegt over de aandacht die een
zorgaanbieder heeft voor kwaliteit, geeft het geen informatie
over werkelijke kwaliteit.
Erkenningstraject langdurige zorg: toepassen van effectieve en
implementeerbare interventies leiden tot goede zorg (Vilans,
Trimbos);
Keurmerken-^: We willen overleggen of keurmerken relevant zijn
om mee te nemen. Het onderzoeksbureau NIVEL vond
bijvoorbeeld geen aantoonbare relatie tussen het hebben van
een keurmerk en het leveren van kwaliteit. Daarnaast hebben
deverschillende bureaus met ook verschil in perspectief. Zo is
HKZ meer gestoeld op technische kwaliteit en PREZO meer op
klantbeleving waardoor onderlinge vergelijkbaarheid moeilijk
wordt.
Relatie tussen kwaliteit en kosten. We willen weten of er
specifieke kosten zijn die rechtstreeks gekoppeld kunnen worden
aan het leveren van excellente zorg. Mogelijk is hierbij
onderscheid tussen ZZP's.
Hulp bij de analyse op de uitkomsten van het kostenonderzoek
We willen een relatie leggen tussen de gemeten kosten en de geleverde
zorg. De expertise van ZIN en IGZ kunnen helpen bij het interpreteren
van de resultaten. Te denken valt aan vraagstukken zoals:
Hoe kunnen we de uitkomsten van koplopers koppelen aan
kosten? Hoe kunnen we de uitkomsten van kwaliteitsindicatoren
^ Bijvoorbeeld https://nl.lpzum.eu/Content/Public/NL/Publications/LPZ%20Rapport%202015.pdf
^ https://keurmerk.nl/sectoren/zorawelziin/keurmerken-in-de-zorgsector/ geeft een
totaaloverzicht, https://perspekt.nu/ kijkt specifiek naar de LZ.
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koppelen aan kosten? Als ZIN de gegevens op instellingsniveau
Kenmerk
krijgt, dan kan dat.
Biedt de huidige productstructuur voldoende mogelijkheden voor Pagina
cliënten om gericht te kiezen? Als kwaliteitsinformatie openbaar 4 van 4
en toegankelijk is, dan is differentiatie in prestaties/tarieven niet
per se nodig: de cliënt kiest zelf.
Maatwerkprofiel
Op dit moment wordt al intensief samengewerkt door ZIN en NZa voor
het advies maatwerkprofiel. Het advies spitst zich toe in het oplossen
van proces- en bekostigingsissues voor specifieke doelgroepen.
Doorontwikkeling bekostiging
Voor de doorontwikkeling van de ZZP-structuur en de nieuwe bekostiging
van het mpt, willen we met ZIN en IGZ een inschatting maken van de
prikkels van nieuwe prestaties op de kwaliteit van zorg. Daarnaast zijn
de bevindingen en ervaringen van het kostenonderzoek voor beide
trajecten relevant om te bepalen hoe kwaliteit een plek kan krijgen in de
bekostiging.
Bij de WLZ is er op een aantal vlakken nog sprake van rafelranden in de
bekostiging. Bij deze onvolkomenheden wordt vaak welk de afstemming
gezocht met ZIN, omdat het vaak samenhangt met de duiding van de
wet- en regelgeving. Het onderwerp kwaliteit wordt hierin veelal niet
meegenomen.
Experiment persoonsvolgende bekostiging
Het experiment persoonsvolgende bekostiging start in 2017. Hierbij
onderzoeken we of een andere inrichting van de inkoop ervoor zorgt dat
de cliënt meer zelf kan en gaat kiezen voor passende zorg. De NZa zal
het experiment monitoren en evalueren door middel van een kwantitatief
monitorinstrument.
Voor dit instrument is inmiddels contact opgenomen met het
Zorginstituut. Op dit moment onderzoekt de stuurgroep nog op welke
wijze het kwalitatieve deel gemonitord kan worden. We zijn van mening
dat de betrokkenheid van IGZ en ZIN hierbij van toegevoegde waarde is.

Te bespreken:
Delen IGZ en ZIN de analyse van de raakvlakken op het WLZ dossier?
Zijn de rollen van IGZ en ZIN hierin goed geduid?
Op welke wijze kunnen wij IGZ en ZIN benaderen om in deze trajecten
deel te nemen?

a
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

vrijdag 4 november 2016 14:00
RE: Casus Integrale Geboortezorg: BO afspraken samenwerking NZa, IGZ en ZIN

Dank!
De casuïstieken kennen een iets andere uitwerking, maar dit hoeft o.i. geen probleem te zijn. Het stuk over
verpleeghuiszorg / WLZ ligt nu bij
, ik verwacht dinsdag te verzenden.
Mochten er dan nog grote punten in zitten, hoor ik dat graag. Dan kunnen we dat evt voorafgaand aan het BO nog
even telefonisch kortsluiten.
Groet en goed weekend,

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

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
. [mailto:i
@zinl.nll
Verzonden: vrijdag 4 november 2016 13:44
Aan:
Onderwerp: Fwd: Casus Integrale Geboortezorg: BO afspraken samenwerking NZa, IGZ en ZIN

Hierbij, vanuit jullie zou de casus verpleeghuiszorg voorbereid worden
Succes en je weet me te vinden.
Hartelijke groet

Verstuurd vanaf mijn iPhone
Begin doorgestuurd bericht:
Van:"
'<
' ^zinl.nl<mailto:i
KjSzinl.nl»
Datum: 4 november 2016 13:36:28 CET
Aan:
'<
@zinl.nl<mailto:,
@zinl.nl»
Onderwerp: FW: Casus Integrale Geboortezorg: BO afspraken samenwerking NZa, IGZ en ZIN

Van: [
Verzonden: donderdag 3 november 2016 12:36
Aan:'
@nza.nl<mailto:\
!j@ nza.nl>': 'i
CC:i
,

,@igz.nl<mailto:i

<5)igz.nl>'

Onderwerp: Casus Integrale Geboortezorg: BO afspraken samenwerking NZa, IGZ en ZIN
Beste

: en

In een overleg tussen

(IGZ),
i (NZa) en
(ZIN) is de intentie uitgesproken om intensiever samen te werken, door onze inzet van
instrumenten uit te lijnen. Nu werken we nog vaak langs elkaar of komen er laat achter dat afstemming nodig was.
In dat overleg is afgesproken om tijdens het bestuurlijk overleg op 14 november as. de mogelijkheden voor
samenwerking te verkennen aan de hand van 3 cases waarin uit is gewerkt hoe Nza, IGZ en ZIN gezamenlijk zorgen
dat er kwalitatief goede zorg toegankelijk en betaalbaar is.
Voor de casus Integrale Geboortezorg stuur ik nu de casus toe. Ik nodig jullie uit om de casus vanuit jullie perspectief
aan te vullen en/of van commentaar te voorzien.
Als ik jullie opmerkingen uiterlijk 8 november einde middag ontvang kan de gezamenlijke casus 9 november ter
voorbereiding worden verstuurd.
Dank!
Hartelijke groet.

Team Geboortezorg, Mondzorg en Zintuigen
Sector Zorg
Zorginstituut Nederland
Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 I 1110 AH | Diemen
T
M
@zinl.nl<mailto:i
<0zinl.nl>
Fout! De hyperlinl<verwijzing is ongeldig.>
Linkedin Kwaliteitsinstituut
<httD://linkd.in/kwaliteitsinstituut>

<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Als u
niet de geadresseerde bent of ais 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. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

I

lëcember 2016 16:23
/
FW: Uitnodiging Bespreking kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Versie 7.3 kwaliteitskader verpleegzorg.docx

Van:
Verzonden: dinsdag 13 december 2016 16:08
Aan:
Onderwerp: FW: Uitnodiging Bespreking kwaliteitskader verpleeghuiszorg

rmailto:
Van:
Verzonden : dinsdag 13 december 2016 14:04
Aan:
@minvws.nl;
@iqz.nl; i ,
.
i
Onderwerp: Re: Uitnodiging Bespreking kwaliteitskader verpleeghuiszorg

igizinl.nl;;

.@iqz.nl;

Dank
Het is goed als iedereen de laatste versie van het concept als vertrekpunt neem.
Daarom heb ik de bijlage (in vertrouwen) de versie 7.3 toegevoegd. Aub niet verspreiden.
Dus bij voorkeur deze versie als vertrekpunt nemen en de versie uit de mail van i
i deleten.
Er wordt nog aan geschaafd vandaag. Bijlage 5 is nog niet volledig aangepast ahv de vereisten en aanbevelingen aan
het begin van ieder hoofdstuk.
Groet

/ Kwaliteitsraad
Zorginstituut
twitter: @j

. I email

l mobiel-

I skype:

@minvws.nl>
Van:'
<,
Datum: dinsdag 13 december 2016 12:45
Aan:'
<
^

' 5)zinl.nl>,
(S)igz.nl>.'

,

i(S)zinl.nl"

•
i.@igz.nl>.

CC:'
"" @minvws.nl>,
'
•"
@minvws.nl>
Onderwerp: Uitnodiging Bespreking kwaliteitskader verpleeghuiszorg
Beste

'S) nza.nl
i@minvws.nl>.

Het ZiNL heeft begin oktober regie genomen in de ontwikkeling van het kwaliteitskader verpleeghuizen inclusief
leidraad verantwoorde personeelssamenstelling. Het ZiNL heeft hier de afgelopen tijd intensief met andere partners
aan gewerkt. Inmiddels ügt er een vergevorderd concept. Hoewel het kader nog niet is afgerond, wil de
staatssecretaris graag met u op persoonlijke titel in gesprek over de gevolgen van dit kader. Daartoe nodigt hij u uit
voor aanstaande woensdag. Het gesprek vindt in twee delen plaats:
Van 11 uur tot 12 uur. Annotatie:
Het kwaliteitskader kent een grote ambitie. Te bespreken punten:
- In hoeverre staat de huidige praktijk in de verpleeghuizen af van die ambitie?
- Welke verschillen zijn er tussen instellingen die verder in de ontwikkeling zijn versus instellingen die op
'achterstand' staan?
- Wat betekent dit voor de invoering van het kader?
Van 12 uur to 13 uur alleen ln aanwezigheid van svsteempartiien. Annotatie:
Het kwaliteitskader heeft gevolgen voor de uitvoering van de taken van de systeempartijen. Te bespreken punten:
- Hoe kan de gewenste invoering geaccommodeerd worden door de 'systeempartijen' IGZ, ZiNL en NZa?
- Wat betekent dit concreet voor de uitoefening van hun taken vanaf 1 januari 2017 en de periode daarna?
- ZiNL, IGZ en Nza worden gevraagd om een mondeling een korte toelichting te geven op de 2 bovenstaande punten.
Als document is toegevoegd:
vertrouwelijke concept-kwaliteitskader versie 6.4.
De vergadering vindt plaats in zaal A541. Om half 12.30 komt een lunch.

Ministerie VWS

Mali:

mlnvws.nl

Tel: I

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd, indien u niat 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 infomnation 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.

Het
number

staat geregistreerd "^'i de Kamer van Koophandel in het handelsregister onder nummer
. . , listed in the Commercial Register of the Chamber of Commerce unaer me

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

^
;. donderdag, 22 december 2016 15:11

@zinl.nl>

Beste
het jullie om 11:00 uur?
Hoor graag ,
gr. :

• en ik zouden op dinsdag 3 januari met jullie kunnen overleggen. Schikt

FW: afspraak impactanalyse verpleeghuiszorg

Van:
Verzonden: donderdag 22 december 2016 14:16
Aan:
f/nza.nl'
CC:
Onderwerp: FW: afspraak impactanalyse verpleeghuiszorg
Beste
We zijn uiteraard bereid om in gesprek te gaan over de impactanalyse van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg. Ik doe mijn best om dat snel te plannen, maar kan niet garanderen dat dat de
komende week gaat lukken ivm de werkzaamheden voor het kwaliteitskader en de vakantieperiode.
Met vriendelijke groet,

Zorginstituut Nederiand
Eekholt 4 I 1112 XH | Diemen
Postbus 320 I 1110 AH | Diemen
TM
i @zinl.nl
htto: //www, zorg i nstitu utnederland. n I

Van:.
[mailto:.
(anza-nlj
Verzonden: donderdag 22 december 2016 10:02
Aan:
CC:
0)minvws.nl
Onderwerp: afspraak impactanalyse verpleeghuiszorg
Geachte heer
De NZa voert op verzoek van VWS een impactanalyse uit op de verpleeghuiszorg. Centrale vraag is de impact van het
(concept) kwaliteitskader verpleeghuiszorg op de personele bezetting van verpleeghuizen. De NZa zal dit onderzoek
in januari afronden.
Voor deze analyse is van belang dat wij het kwaliteitskader goed 'vertalen' in kwantitatieve normen en
uitgangspunten. Wij zouden daarom graag een afspraak met het Zorginstituut maken om dit samen door te nemen.
Vanuit VWS kregen we uw naam door als contactpersoon. Is het mogelijk om een afspraak te maken en zo ja, wat
zou schikken?

Mijn collega 1
en ik werken overigens door in deze periode, een afspraak op zeer korte termijn is
zeker een mogelijkheid.
Alvast bedankt voor uw reactie!
Met vriendelijke groet.

Nedèrlandsé
Zorgautoriteit

! Directie Regulering
•icuei lanase Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht j Newi-^niaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: 030 29 68 938 (secretariaat) | E:
.anza.nl j 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.

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.

s

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

FW: Interpretatie VWS personeelsleidraad
Aannames kwaliteitskader 11 januari.docx

Urgentie:

Hoog

Dag

@zinl.nl>
woensdag 11 januari 2017 13:20

en

Voor bespreking hier intern zou het gemakkelijk zijn wanneer jullie je aannames in een kolom erachter
zouden kunnen zetten, of sla ik het dan te plat? Ik begrijp volgens mij erg goed de dilemma's en
uitdagingen en de verschillende scenario's en wil jullie ook je ro! laten nemen waar mogelijk
Graag jullie reactie
Hartelijke groet,

•@zinl.nl
http://www.zorginstituutnederland.nl

Van:
j [mailto:i
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 12:47
Aan:'

CC: "

" " '"

^ "

@minvws.nl]

- •

i

..

,

-

-

. . .

!

Onderwerp: Interpretatie VWS personeelsleidraad
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,
I

Van: I
[mailto:i
@nza.n!]
Verzonden: dinsdag 10 januari 2017 19:05
Aan:
CC::

©zinl.nl'

Onderwerp: Presentatie impactanalyse
Beste
Bijgaand vinden jullie de concept presentatie van de impactanalyse, zoals net besproken met enkele aanpassingen.
Ook hier voor het gemak bijgevoegd, overzicht met de roostertijden van de 3 besproken 'diensten' varianten.
Voorvragen en/of ideeën, horen we het uiteraard graag.
Fijne avond. Met vriendelijke groet.

/

Nederlandse
Zorgautoriteit

Beleidsmedewerker | Langdurige Zorg 1
Nederiandse 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

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, wordj u
verzocht dat aan de afeenderte melden en het bericht te venwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade, 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.

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.

1.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 13 januan 2017 13:22
'
RE: late reactie op presentatie van gisteren

Dag
Dank voor het meedenken. Klopt hoor, maar variant 3 was alleen bedoeld voor de discussie aan tafel, om te kunnen
vergelijken met variant 1 en een idee te krijgen hoeveel uur er binnen het ZZP budget past. Daarbij uitgegaan van
een kleine groepsgrootte (8 personen) en bij een bepaalde zzp mix (24 zzp5 en 8 zzp7). Dit zijn namelijk de
belangrijkste draaiknoppen in het ZZP model om de netto uren te bepalen. Waarschijnlijk zullen we alleen variant 1
gebruiken, aangezien dit de 'vertaling' is van de normen in het kwaliteitskader.
We gaan overigens in het dienstenrooster niet uit van een vaste of flexibele medewerker, in het rooster zijn het
simpelweg de uren voor een dienst.
Mocht je nog toelichting willen hebben of als je nog ideeën en/of suggesties hebt, dan horen we het uiteraard graag.
Met vriendelijke groet,

Nederlandse
Zorgautoriteit

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

Van: '
fmailto:
(g)zinl.nl1
Verzonden: woensdag 11 januari 2017 16:44
Aan:
CC:
Onderwerp: late reactie op presenatie van gisteren
Beste
en
Bij het nogmaals bestuderen van de roostervarianten in de presentatie van gisteren viel me nog iets
op. In variant 3 geeft het rooster weer dat er alleen een overdrachtsmoment is ingebouwd voor de
flexmedewerker van de 4 afdelingen. Tussen het einde dienst van de medewerker intensieve zorg op
de afdeling en het begin van de avonddienst op de afdeling is een uur vrij gelaten. Het kan toch niet
zo zijn dat er dan helemaal niemand aanwezig is op de afdeling, nnaar alleen 1 flexmedewerker die
toezicht moet houden op 4 afdelingen? Ik zou denken dat er in deze variant overlap moet zijn bij de
medewerkers op de afdeling en er eventueel tijd tussen einde en begin dienst van de flexmedewerker
kan zitten. Of zie ik dat verkeerd?
Misschien zie ik iets over het hoofd, of is het alleen verkeerd weergegeven in het plaatje en gaat het
goed in de berekening, maar voor de zekerheid wilde ik jullie hier toch even op wijzen.

Hartelijke groeten,

E v a l u e r e n & Monitoren
Team Ouderen -intramuraal
S e c t o r Zorg
Zorginstituut Nederland
Eekholt 4 | 1112 XH | Diemen
Postbus 320 I 1110 AH | Diemen

.(g)zinl.nl
http://www.zorainstituutnederland.nl

DISCUMMER:
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.

5.
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

maandag 16 januari 2017 11:30

productiviteit

Hoi
Een beetje bijgekomen?
We zijn bezig met de impactanalyse. Naast de benodigde bezetting is productiviteit een factor.
Zoals we bespraken is die lastig te kwantificeren. Er moeten plannen worden opgesteld, PAR en VAR moeten,
bemand, maar CQ-index gaat definitief weg.
Mede gezien de tijd willen we de productiviteit niet als getal niet opnemen in het model (zo van "productiviteit
daalt 10 uur per fte per jaar") maar enkel noemen.
Tenzij er natuurlijk een bron of manier is om toch tot een aantal uur te komen. Zie jij daar mogelijkheden voor of
moeten we het bij een meer kwalitatieve insteek houden denk je?
Alvast bedankt.

9
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 18 januari 2017 13:49

RE: Verbeteren verpleeghuiszorg kost geen miljarden - Berenschot

Hoi'
We kwamen nog een verschil tegen: aanvullende voorzieningen is nu 24x7? In ons model staat deze nog op een
dagdienst en een nachtdienst, dus 's middags/'s avonds niet.
Groet,

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 7:33
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Verbeteren verpleeghuiszorg kost geen miljarden - Berenschot
Dag
Dank! Hier zaten we inderdaad om te springen.
We zien de definitieve versie wel tegemoet. Kunnen we ook vermelden dat we die hebben of is deze duiding echt
informeel?
Zo te zien zit je zelf ook in een 24x7 dienst, dus ik ga je niet al te veel lastig vallen met vervolgvragen :-). Voor de
discussie met VWS moeten we toch twee dingen bespreken:
1. Ik zie in elk geval één belangrijk verschil met ons model, namelijk bij zingeving. Deze kan blijkbaar wél in
combinatie met aandacht en toezicht. We hebben nu in het model nu iemand voor zorg (niveau 3, 24 uur), iemand
voor toezicht (niveau 2,16 uur) en iemand voor zingeving (niveau 3,8 uur). Die laatste twee vallen dus te
combineren (niveau 3,16 uur). Dat zou wel betekenen dat niveau 2 niet vast wordt geroosterd. Lezen we dat goed?
2. Goed dat jullie het nodige vermelden over de beschikbaarheid van de arts. Aangezien dit normaliter met de
bestaande voorzieningen (huisarts, crisisdienst) wordt geregeld, hebben we die niet in het model opgenomen. VWS
hamert er echter ook op dat voor de VPK hetzelfde geldt. Die hebben wij in het model opgenomen als 24x7, niveau
4, maar wel verdeeld over 4 groepen (32 cliënten). Fijn als jullie aan kunnen geven of hier nog 'rek' in zit of dat we
dit goed hebben gelezen.
We horen het graag. Succes met de drukte!
Groet,

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
[mailto:
@zinl.nl]
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 2:10
Aan:
Onderwerp: RE: Verbeteren verpleeghuiszorg kost geen miljarden - Berenschot

Er moeten nog een paar mensen overheen kijken en ik verwacht nog wel aanvullingen en verbeteringen, maar ik
weet hoe groot de druk bij jullie is dus hierbij alvast een eerste reactie: informeel en niet bedoeld als definitief.

Hartelijke groet.

I
M
@zinl.nl
http://www.zorginstituutnederiand.nl

Oorspronkelijk bericht
Van:
[mailto:.
@nza.nl]
Verzonden: dinsdag 17 januari 2017 17:08
Aan:
Onderwerp: RE: Verbeteren verpleeghuiszorg kost geen miljarden - Berenschot
Ik ben morgen (woensdag) prima bereikbaar!
Donderdag ben ik eigenlijk vrij, ga wel stiekem naar kantoor voor overieg met VWS.
Succes met de drukte.
Groet,

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
Imailto:
f@zinl.nl]
Verzonden: dinsdag 1 / januari 2017 16:36
Aan:,
Onderwerp: RE: Verbeteren verpleeghuiszorg kost geen miljarden - Berenschot
Excuses ik zat vast vandaag qua overieg, wellicht morgen? Kan iig voor donderdag.
Hartelijke groet,

M(Szinl.nl
http://www.zorginstituutnederiand.nl

—Oorspronkelijk bericht—
Van:.
[mailto:J
@nza.nl]
Verzonden: dinsdag 17 januari 2017 8:46
Aan:
CC:'
Onderwerp: RE: Verbeteren verpleeghuiszorg kost geen miljarden - Berenschot
Ja, gezien.
Mooi geval van 'de pot verwijt de ketel': volgens Berenschot roept Actiz een bedrag zonder te rekenen, maar dat
doen ze zelf ook...
Vanmiddag bellen is prima. 15.00? Ik heb veel afspraken en wil
alternatiefis 12.00.

graag aan laten sluiten, een

Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van:
. [mailto:
'@zinl.nl]
Verzonden: maandag 16 januari 2017 23:13
Aan:.
Onderwerp: Verbeteren verpleeghuiszorg kost geen miljarden - Berenschot

Deze vast al gezien?
https://www.berenschot.nI/adviseurs/#/blog/587c9be8e47elblb8ceb9844
Heb vandaag ook aannames besproken, idee om morgenmiddag even te bellen?
Verstuurd vanaf mijn iPhone
<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>
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.

<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>
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 Nederiandse 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.

<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 verzoch; dat aan de afzender te
melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>

10
Van:
Verzonden:
Aan:

.•§)zini.nl>
^woensoag 18 januari 2017 15:32

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Dag '

• -

RE: Interpretatie VWS personeelsleidraad
POVOOPEN-#2017002642-vlAantwoorden_op_aannames_Kwalteitskader_Verpleeghuiszorg.pdf

.. ...

Hierbij ontvangen jullie vanuit het Zorginstituut een toelichting op het kwaliteitskader, in reactie op
jullie interpretaties / aannames. We hopen hiermee de ruimte die het kader bewust geeft zo helder
mogelijk te maken en tegelijkertijd de interpretatieverschillen te verkleinen.
We weten elkaar te vinden indien nodig, bel, mail of app gerust bij vragen
Hartelijke groet,

•g)ziri!'.ni
.zorgiristituütneda rland.nl

Van:
Verzonden: vjoensözg 11 ]3p-i-^,i2Z'.7 l-y.'\.'
Aan:
CC:
..

^ •
/

,

, •

'

Onderwerp: Interpretatie VWS personeelsleidraad
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
Dnza.nl]
Verzonden: dinsdan i n lamiari 9ni7 iQrOS
Aan:
CC:.
_
•
Onderwerp: Presentatie impactanalyse
Beste
Bijgaand vinden jullie de concept presentatie van de impactanalyse, zoals net besproken met enkele aanpassingen.
Ook hier voor 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
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@nza.nl j 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 abusievelijl< aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aanspral^elijkheid 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.

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.

Dag Allen
Vanuit het overzicht met aannames hierbij een reactie vanuit het Zorginstituut als
aanvulling op de tekst in het kader, met name over paragraaf 6.3 zijn veel aannames
binnengekomen.
Hoewel er expliciet gekozen is voor minimale tijdelijke normen, geven deze normen
doelbewust op onderdelen ruimte, vertrouwen en vrijheid aan organisaties om deze
zelf invulling te geven. Zodat zij gezien hun specifieke situatie, context en doelgroep
eigen keuzes kunnen maken. Het stellen van niet SMART geformuleerde (en daarmee
soms ervaren als vage) doelen in een algemeen geldend kwaliteitskader heeft in
deze fase de voorkeur. Dat versterkt en stimuleert het lerend vermogen, het
leereffect en geeft ruimte aan de invulling in de specifieke context. Over de
gemaakte keuzes wordt wel verantwoording en reflectie gevraagd in het openbaar te
publiceren kwaliteitsverslag.
Daarnaast zal de ontwikkeling en implementatie van het kwaliteitskader juist de
komende tijd zicht geven op welke wijze organisaties erin slagen goede zorg te
leveren en hier van en met elkaar te leren en verbeteren. Dat maakt het wellicht
ongemakkelijk op dit moment op basis van vaste aannames uit te kunnen gaan en
zal dus met verschillende invullingen rekening gehouden moeten worden.
Concreter op enkele aannames:
De normen gelden voor alle doelgroepen en kunnen afhankelijk van de doelgroep
een andere invulling krijgen. Dat geldt bijvoorbeeld voor groepsomvang,
omschrijving en invulling van intensieve zorgmomenten en lengte van een dagdienst.
Er gaat een aantal opmerkingen over het toezicht in de huiskamer. Deze norm is vrij
eenduidig uit te leggen in combinatie met de norm over aanwezigheid van twee
zorgverieners. Als er op een groep een of meer mensen zijn die door twee
zorgverieners moeten worden geholpen dan zal het toezicht in de huiskamer anders
georganiseerd moeten worden bijvoorbeeld met een familielid of vrijwilliger.
Voor het toepassen van voorbehouden handelingen gelden andere eisen op het
terrein van veiligheid: bij het delen van medicatie bijvoorbeeld mag een zorgveriener
niet gestoord worden. Niet door een collega, niet door een cliënt, niet door een
naaste. De zorgveriener kan daarom tijdens deze handeling geen toezicht houden in
een huiskamer.
Het leren kennen van een cliënt hoeft niet bij voorbaat extra uren te betekenen, dit
is organisatorisch goed in te regelen danwel met behulp van goede dossiervoering op
te vangen.
Rondom de 24 uurs inzetbaarheid: die van de artsen is gebaseerd op de Verenso
norm. VWS gaf aan dit nog bij de huisartsen na te willen zoeken. Voor de
verpleegkundigen staat er een ontwikkelopdracht vermeld. De uitleg kan als volgt
zijn en dat is in feite ook wat er staat: er is 24-7 een arts, een Verpleegkundige (BIG
geregistreerd) etc beschikbaar om op te kunnen schalen etc. Voor het inroepen van
CCE en meerzorg aan vragen is het natuuriijk duidelijk dat dit processen zijn die niet
in een crisissituatie meteen nodig zijn maar wel voort kunnen vloeien uit een
crisissituatie. Daarmee kan mogelijk een volgende crisis worden voorkomen.
De term vlindermedewerkers / vlinderteams schept wat ons betreft juist
onduidelijkheid, hoe helpt dit aan de tijdelijke normen te voldoen? Dat kan op vele

manieren ingevuld worden, door hier een aparte naam voor te maken lijkt het alsof
dat de enige gewenste oplossing is. Natuuriijk is het gebruikelijk en behoort het ook
tot ruimte dat er flexibel inzetbare zorgverieners ingezet worden, echter wel met
punt 4 over het kennen van de cliënt organisatorisch goed ingeregeld.
Wellicht het punt dat ook tijdens de gesprekken duidelijk naar voren kwam en veel
stof tot discussie geeft: de aanwezigheid van een persoon per dag (ook in het
weekeinde) die separaat van de zorgtaken aandacht kan besteden aan zingeving en
een zinvolle daginvulling. De uitleg kan als volgt gezien worden:
Toezicht en aandacht voor zingeving kunnen hierin samen genomen worden
Zorgtaken en aandacht voor zingeving als een en dezelfde functionaris tellen is niet
wat de bedoeling van dit punt is. Hier zou met een dienst van in totaal 8 uur per
dag, afgestemd op de behoefte van de groep, volstaan kunnen worden.
Concluderend zullen er dus lokale en contextgebonden verschillen mogelijk zijn en
zelfs wenselijk. De intensieve zorgmomenten zijn niet beperkt tot opstaan en naar
bed gaan, kunnen ook maaltijden betreffen of omgaan met onbegrepen gedrag, deze
zijn echter per groep verschillend. Het is aan jullie hoe hier in de aannames rekening
mee te houden. Bij de persoon die separaat van zorgtaken aandacht kan besteden
aan zingeving en een zinvolle daginvulling kan dit eventueel wel samenvallen met
toezicht, maar niet met zorgtaken. Wel zou je als voorbeeld kunnen denken in een
persoon die voor 50% ingezet wordt voor zorg en de andere 50% vrij geroosterd
voor zingeving (mits de juiste competenties en kennis), echter per dagdienst ook in
het weekeinde moet er iemand aanwezig zijn hiervoor.
We hopen hiermee enkele verduidelijkingen te hebben gegeven, waar ruimte is
gelaten is deze ruimte ook bewust gelaten om ruimte te geven aan de specifieke
context en het leereffect te versterken. Het toewerken naar kwaliteit vraagt van de
sector een forse investering en het vraagt ook tijd om de verbeteringen zichtbaar te
maken. Daarnaast zal er de komende jaren steeds meer inzichtelijk worden op welke
wijze het organisaties wel lukt met beperkte middelen goede zorg te leveren, welke
keuzes hierin gemaakt worden en vooral en niet te vergeten; hoe cliënten deze zorg
ervaren en op welke wijze deze bijdraagt aan waardig leven en hoe tevreden en trots
medewerkers zijn over hun werk.

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

J)zinl.nl>
woensdao 18 ianuari 2017 17:48
^
Re: Rooster
imageOOljpg

Het lijkt me dat de invulling echt aan jullie is, dit is te gedetailleerd om uitspraken over te kunnen doen. Dat kan ik
alleen op Inhoudelijke expertise (practice based) Je zou ook nog met twee scenario's kunnen rekenen ;)
Verstuurd vanaf mijn iPhone
Op 18 jan. 2017 om 17:11 heeft.

i.

a)nza.nl<mailto

iza.nl» het volgende geschreven:

Hoil
Ik begrijp het punt dat het kader niet altijd even goed vertaalbaar is. Ik stel het volgende voor:

Eis 8 (aanvullende voorzieningen) gaat eruit
Eis 4 (zingeving) laten we staan, maar op niveau 2 i.p.v. 3.
Dat laatste is te ruim voor situaties waarin toezicht en zingeving gecombineerd kunnen worden, maar te smal voor
situaties waarin 'hogere zingeving' (niveau 3) nodig is.
Zonder tegenbericht dat dit een foutieve lezing is, houden we het zo. Dank voor het meedenken hierover!
Groet,

Van:
i
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 16:45
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: Rooster
En lees ik het nu verkeerd of zijn er totaal twee zorg. En daarvan 1 toezicht EN zingeving?
Hartelijke groet,

Kwaliteit Verpleeghuiszorg

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

^^J)nza.nl]
Verzonden: woensdae 18 januari 2017 16:34
Aan:_.
CC: _
Onderwerp: FW: Rooster
Hoi
Hierbij het model met de volgende aanpassingen:

Toezicht (eis 2) gecombineerd met zingeving (eis 4)
Aanvullende voorzieningen (eis 8) eruit, want samen met nacht (eis 5) en VPK (eis 6)
Dan hou je over:
Eis 1 (2 mensen op piekmomenten, in de praktijk is dat gewoon 2 op 8)
Eis 2 en 4 (1 iemand op zingeving die ook toezicht doet, evt. aangevuld met vrijwilligers)
Eis 5 (1 iemand in de nacht)
Eis 6 (VPK, staat nu 1 op 32)
Niet verwerkt:
Eis 3 (mensen kennen, kost niets, was al zo)
Eis 7 (arts, valt buiten impactanalyse)
Eis 8 (aanvullende voorzieningen, want gecombineerd met 2 en 6)
Is dat nog een beetje te volgen?
Eerste indruk
/as dat dit wel weer een schraal rooster is, al is het wel weer een kleine groep (8).
Ben benieuwd of jij dit rooster als een goede vertaling ziet. Alle commentaar is welkom!
Groet,
•li

Van.
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 16:29
Aan:.
Onderwerp: Rooster

<image001.jpg>

Nederiandse Zorgautoriteit

I?qstbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
f: (030) 296 8111 | E: info(5)nza.nl<mailto:info@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 Nederiandse 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.

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 Nederiand 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.

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 Nederiandse 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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<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

@zinl.nl>
woensdag 18 januari 2017 16:44

RE: Rooster

alvast als eerste reactie:
toezicht en zingeving KUNNEN samen, hier nemen jullie ze echt als 1. Stel je hebt twee huiskamers, je
bent met een activiteit bezig in een aparte ruimte, dan Is er geen toezicht en moet je dat alsnog
organiseren. Hier lijkt het ervan uit te gaan dat zingeving altijd in de huiskamer plaatsvindt, dat hoeft
zeker niet het geval te zijn (wandeling maken, naar de kapel toe, even een rustig plekje opzoeken).
Dus het lijkt me legitiem hier niet 1 op 1 de inwisselbaarheid te nemen, j e kunt fiier ook nog wat met
percentages.
Helpt dat voor nu? Ziet er inderdaad wat karig uit.
Hartelijke groet,

•a)Z)fil.ni
http://www.zorginstituutnederiand.nl

Van:
nza.nl]
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 16:34
Aan:! ' '
CC: I
Onderwerp: FW: Rooster
Hoi '
Hierbij het model met de volgende aanpassingen:
-

Toezicht (eis 2) gecombineerd met zingeving (eis 4)

-

Aanvullende voorzieningen (eis 8) eruit, want samen met nacht (eis 5) en VPK (eis 6)

Dan hou je over:
- Eis 1 (2 mensen op piekmomenten, in de praktijk is dat gewoon 2 op 8)
Eis 2 en 4 (1 iemand op zingeving die ook toezicht doet, evt. aangevuld met vrijwilligers)
- Eis 5 (1 iemand in de nacht)
- Eis 6 (VPK, staat nu 1 op 32)
Niet verwerkt:
Eis 3 (mensen kennen, kost niets, was al zo)
Eis 7 (arts, valt buiten impactanalyse)
- Eis 8 (aanvullende voorzieningen, want gecombineerd met 2 en 6)

Is dat nog een beetje te volgen?
Eerste indruk
was dat dit wel weer een schraal rooster is, al is het wel weer een kleine groep (8).
Ben benieuwd of j i j dit rooster als een goede vertaling ziet. Alle commentaar is welkom!
Grnpt

Van: i
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 16:29
Aan:
Onderwerp: Rooster

Nederiandse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht j Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info@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 Nederiandse Zorgautoriteit (NZa) bevatten geen
besluiten waaraan rechtsgevolgen zijn verbonden. De NZa aanvaardt geen aansprakelijkheid voor scliade
van welke aard ook, die verband houdt met risico' s verbonden aan het elektronisch verzenden van
bericliten.

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.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 18 januari 2017 16:39
RE: Rooster

hoe lang heb ik om erover na te denken?
Denk ook aan wisselingen in groepsgrootte, wanneer je inderdaad met groepen van 8 werkt
(kleinschalig binnen grootschalig) , zou je op die nacht wel karig komen te staan bij escalaties,
onverwacht overiijden etc. Ik kauw er nog even op
Hartelijke groet.

@7.inl.:nl
Werkdagen

Van:.
&nza.rt\]
Verzenden: woensdag 18 januari 2017 16:34
Aan:
CC: '
Onderwerp: l=W: Rooster
Hoi I

•

Hierbij het model met de volgende aanpassingen:
-

Toezicht (eis 2) gecombineerd met zingeving (eis 4)

-

Aanvullende voorzieningen (eis 8) eruit, want samen met nacht (eis 5) en VPK (eis 6)

Dan hou je over:
Eis 1 (2 mensen op piekmomenten, in de praktijk is dat gewoon 2 op 8)
Eis 2 en 4 (1 iemand op zingeving die ook toezicht doet, evt. aangevuld met vrijwilligers)
- Eis 5 (1 iemand in de nacht)
- Eis 6 (VPK, staat nu 1 op 32)
Niet verwerkt:
- Eis 3 (mensen kennen, kost niets, was al zo)
- Eis 7 (arts, valt buiten impactanalyse)
Eis 8 (aanvullende voorzieningen, want gecombineerd met 2 en 6)
Is dat nog een beetje te volgen?
Eerste indruk
was dat dit wel weer een schraal rooster is, al is het wel weer een kleine groep (8).
Ben benieuwd of jij dit rooster als een goede vertaling ziet. Alle commentaar is welkom!
Groet,

Van:
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 16:29
Aan:
Onderwerp: Rooster

Nederiandse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: (030) 296 81 11 | E: info&nza.nl j 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 Nederiandse 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.

DISCUMI^IER:
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.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

woensdag 18 januari 2017 15:57
< _
• FW: teksten

Van: I
-©zinl.nl]
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 16:56
Aan:
Onderwerp: RE: teksten

Morgen heb ik een ontzettend volle dag, vandaar nu alvast een eerste reactie
Zie mijn eerdere mail over schaarste
Verder lijkt het me in de toelichting sterker wanneer jullie aangeven dat de toelichting vanuit het
zorginstiuut is gekomen, maar dat de aannames voor jullie rekening zijn. De daardoor bij het eerste
punt is een inschatting en een cruciale. Vanuit jullie rol terecht, echter ik kan dat vanuit het kader niet
'voorschrijven'.
Ik heb intern akkoord op mijn voorstel voor het laten noemen van onze extra uitleg: mijn voorstel zou
zijn hier niet te ingewikkeld over te doen, duidelijk aan te geven dat dit een toelichting betreft en geen
instemming met de gekozen uitgangspunten vanuit noch VWS, noch de NZa, noch Actiz, maar het wel
als een extra toelichting te zien. Kun je hier verder mee?
Ik moet nu uitloggen omdat onderweg, als er dringende dingen zijn ben ik gewoon telefonisch
bereikbaar
Hartelijke groet,

(azinl.ni
http://www.zorqinstituutnederiand.nl
Werkdagen

•

,

Van:.
,
,. . ,
jjnza.nl]
Verzonden: woensdag 18 januari 2017 16:51
Aan: I
Onderwerp: teksten
Hoi
Hierbij mijn conceptteksten (nog tekentafel). Wij leggen uit wat elke eis inhoudt en wat dit doet in de berekening.
Graag jouw kritische blik erop!

Dank,

Hieronder werken we per eis uit wat dit betekent voor de rekenkundige uitgangspunten. Deze hebben we
besproken met het Zorginstituut om 'vertaalfouten' te voorkomen.
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 kunnen als
intensief worden aangemerkt. 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 niet allemaal planbaar zijn. Daardoor zal voor een gemiddeld verpleeghuis deze eis
betekenen dat er gedurende de dag twee zorgverieners moeten zijn.
2.
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
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 daar kan geen
gehele dienst op worden gedraaid. Dat is ook niet mogelijk voor elk verpleeghuis. Daarom wordt hier wel
met basisformatie gerekend.
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 daginvulling van cliënten.
Belangrijke elementen hiervan zijn 'per groep' en 'separaat van de zorgtaken'. Deze taak kan dus niet
gecombineerd worden met eis 1 (twee zorgverieners per groep) aangezien dit ten koste zou gaan van de
zorgtaken, en kan ook niet verdeeld worden over meerdere groepen. Wel geeft het Zorginstituut aan dat
deze taak in combinatie kan met toezicht. Zingeving kan heel divers zijn. Veel zingeving zal op niveau 2
kunnen gebeuren, maar ook niveau 3 als dat nodig is. Omdat toezicht ook op niveau 2 wordt berekend,
zijn deze in het model gecombineerd.
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 in te regelen dan wel met behulp van goede dossiervoering op te vangen.
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 eis kan worden gecombineerd met eis 1 (twee personen op de groep).
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 zorgveriener kan daarom tijdens deze handeling geen toezicht houden in
een huiskamer.
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^^i

Het Zorginstituut geeft aan dat het hier gaat om het opvangen van een crisissituatie en het voorkomen van
een volgende. 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. In het dienstrooster houden
we daarom rekening met de beschikbaarheid van een verpleegkundige (niveau 4) voor het gehele huis (1
op 32), zowel overdag als 's nachts.
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 valt deze 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 eis 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 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 eisen hebben geen invloed op het dienstrooster, maar mogelijk wel op de productiviteit van de
medewerker. Mogelijk is hij meer tijd kwijt aan niet-cliëntgebonden activiteiten dan nu.
De zzp houdt echter al rekening met niet-cliëntgebonden activiteiten. Daar zijn in de loop der tijd zowel
activiteiten bijgekomen als afgegaan: zo wordt de CQ-index niet meer verplicht gesteld. Ook horen we
geregeld dat het aantal niet-cliëntgebonden uren ruim is ingeschat. Bijvoorbeeld omdat er activiteiten op
de groep kunnen worden uitgevoerd in combinatie met toezicht. Daar wordt echter verschillend over
gedacht en mee omgegaan.

Dit zorgt ervoor dat het lastig in te schatten is of de productiviteit zal dalen als gevolg van het kader. In
deze impactanalyse houden we de productiviteit daarom gelijk. Wij nemen dit aspectmee in het
kostenonderzoek.

5.

Gewenste situatie

In de gewenste situatie, een dienstrooster dat volledig voldoet aan het kader en geschikt voor een groep
van 8 cliënten, zou dit rooster de volgende medewerkers |b/éyattëii^ :

-

Eén medewerker (niveau 3) gedurende dag en nacht voor zorgtaken. Dat zijn
drie diensten (7:00-15:30, 15:00-23:30 en 23:00-7:30)
Eén medewerker (niveau 2) voor toezichtstaken, gedurende de dag en de
avond. Dat zijn twee diensten (7:00-15:30 en 15:00-23:30)
Eén medewerker (niveau 3) voor zingeving, gedurende één dienst (8:00-16:30)
Eén verpleegkundige (niveau 4) voor bereikbaarheid, gedurende dag en nacht.
Dat zijn drie diensten (7:00-15:30, 15:00-23:30 en 23:00-7:30). Hij wordt
Ingezet voor vier groepen. Voor één groep telt deze dus 25% mee.
Eén medewerker voor aanvullende voorzieningen (niveau 5) gedurende één
dienst (7:00-15:30).

Groet,
Tel.
Directie Regulering
Hoogbouw 3^ verdieping

J

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.
DISCUIMER:
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.

iOpjl

[11
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.

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

maandag 23 januari 2017 14:24

uitwerking kwaliteitskader
Impactanalyse verpleeghuiszorg v. 23-01-2017 tbv ZIN.docx

Dag
Ten behoeve van het overleg morgen, sturen we je de uitwerking van de impactanalyse. Hierin vind je de aannames
die daarin zijn gedaan. De financiële consequenties zijn weggelaten uit het document.
Tot morgen bij VWS.
Met vriendelijke groet,

•JC
/

Nederlandse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T: , "
'.96 81 11 I E: infocanza.nl | W: www.nza.nl

10-a.
Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 23 januari 2017 13:07
contactgegevens

Zoals beloofd!
Met vriendelijke groet,

^
/

Nederlandse
Zorgautoriteit

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

n.
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

woensdag 25 januari 2017 21:22

RE: uitwerking kwaliteitskader

Dag
Hartelijk dank voor je mail. Reden om in de uitwerking de nadrukte leggen op één scenario, is dat er landelijk toch
mogelijk een bedrag vrijgemaakt moet worden. Met het uitwerken van dit meest waarschijnlijke scenario willen we
daar een eerste indruk van geven. Daarnaast is de verwachting dat er in de pers toch vooral één cijfer genoemd zal
worden. In de bijlagen die we nu in gedachten hebben werken we de andere casussen wel uit. Wij hopen dat de
rest van het rapport wel de nuancering ademt die jij in gedachten hebt.
Misschien goed om morgen even te bellen over je ideeën?

Met vriendelijke groet.

/

Nederlandse
Zorgautoriteit

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

Van:
'gizinl.nl]
Verzonden: woensdag 25 januari 2017 13:41
Aan:
CC:
Onderwerp: RE: uitwerking kwaliteitskader
Dag
Dank voor het stuk. De bespreking hiervan blijft een uitdaging. Ik vroeg me naar aanleiding van de
bespreking nog af wat de reden is geweest om van de eerdere opzet met scenario's (die ik erg
waardevol vindt, ze geven de ruimte in het kader aan en toch inzicht in verschillende oplossingen) af
te stappen en toe te werken naar 1 dienstrooster. Wellicht dat juist het beschrijven van meerdere
scenario's kan helpen om de noodzakelijke ruimte te behouden en toch de impact zichtbaar te kunnen
maken?
Daarnaast, ik ontving het stuk natuuriijk pas maandagmiddag, valt me op dat er geen niveau O of 1 is
genomen. Ik was enkele praktijksituaties aan het schetsen op persoonlijke titel, juist om de range aan
te geven, en merkte dat ik bij 2 van de 3 situaties al een gastvrouw / woonzorgassistent /
huiskamerassistent of hoe ze ook genoemd worden opschreef, omdat zij door zowel cliënten als

zorgteam vaak ontzettend waardevol gevonden worden. Kun j e me aangeven wat hier de achtergrond
van is?
Dit zodat ik het beter kan begrijpen en ook waar nodig kan toelichten
Hartelijke groet.

http://www.zorainst:C'UUlnede.'iarid.nl

Van:
Verzonden: maanHar] 23 januari 2017 14:24
Aan: I
CC::
Onderwerp: uitwerking kwaliteitskader
Dag
Ten behoeve van het overieg morgen, sturen we je de uitwerking van de impactanalyse. Hierin vind je de aannames
die daarin zijn gedaan. De financiële consequenties zijn weggelaten uit het document.
Tot morgen bij VWS.
Met vriendelijke groet.

j/(
X

Nederlandse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Postbus 3017, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
/ (030) 296 81 11 | E: info(3)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.
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.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

özinl.nl>
woensdag 15 februari 2017 17:52
Bijlage van Docs@Work
170214 Impactanalyse menukaartverpleeghuiszorg RvB versie mm.docx;
ATT00001.txt

Hierbij met alle voorbehouden

<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

' ''
woensdag 15 februari 2017 18:17
Bijlage van Docs@Work
overzicht_opdrachten_en_vereisten_KK_verpleeghuiszorg_

Vertrouwelijk tijdspad en opdrachten

<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

i
' <.
a)zinl.nl>
donderdag 16 februari 2017 11:00
RE: Bijlage van Docs@Work

Dag
Ik begrijp jullie dilemma en het ingroeitraject is niet iets wat bij vaststelling voorzien was, het is een actueel
bespreekpunt ook intern. Ik schakel zo snel als mogelijk met je.
Het gaat (vul me aub aan waar ik het te plat sla) om de handhaving en het voldoen aan alle aspecten van het kader.
Begrijp ik het goed en is daarin het onderscheid tussen vereisten en opdrachten voor jullie niet relevant? En dan met
name om de tarieven, want dit gaat niet om handhaving op het aanleveren van kwaliteitsinformatie (of het
uitblijven daarvan)?
[ uitjouw mail] Klopt de volgende redenatie?

Het kwaliteitskader gaat uit van een stuurgroep die o.a. afspraken maakt over proces en planning (p32). Hier is
het onderscheid tussen vereisten en opdrachten noodzakelijk. Vereisten gaan in per heden, opdrachten kennen een
tijdspad. Het kader geldt ook vanaf heden, dat maakt het begrijp ik minder helder.
De NZa laat de aanpassing van prestaties en tarieven, daarom afhangen van deze afspraken.

Hartelijke groet.

M
i'^zinl.nl
http://www.zorginstituutnederiand.nl

—Oorspronkelijk bericht—
Van:
[mailto
?) nza.nil
Verzonden: donderdag 16 februari 2017 10:41
Aan:
Onderwerp: RE: Bijlage van Docs@Work
Urgentie: Hoog
Ha
Zojuist nog even overlegd met onze jurist. Zoals gezegd een plausibel verhaal, maar het is echt nodig dat ergens
helder staat dat het een ingroeitraject is en dat aanbieders 'pas' per 2019 aan alle aspecten van het kader moeten
voldoen. Dat is wel af te leiden uit het tijdspad bij elk afzonderiijk aspect, maar dat is niet helder genoeg om in
bezwaar en beroep stand te houden.

Kunnen jullie daarvoor zorgen? Als dat nu niet op één plek staat, is een kort berichtje wellicht zinvol.
Dit onderwerp kan de discussie in onze Raad van Bestuur nogal beïnvloeden, dus hoor graag vóór dinsdag van je!
Alvast bedankt!

Oorspronkelijk bericht—
Van:
[mailto:
-^zinknll
Verzonden: woensdag 15 februari 2017 18:17
Aan:
Onderwerp: Bijlage van Docs@Work
Vertrouwelijk tijdspad en opdrachten

<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html> 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.
<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DISCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>

Van: I ' '
_
gizinLnlj
Verzonden: woensdag 22 februari 2017 23:44
Aan:.
Onderwerp: Nadere duiding Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg mm S.docx

Zoals besproken en zoals aangegeven vertrouwelijk, work in progress, graag zo snel mogelijk bellen
als je echt problemen voorziet. Morgenochtend laatste kans op wijziging

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.

15".
Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

vrijdag 24 februari 2017 8:15

RE: Nadere duiding Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg mm 3.docx

Hoif
Veel dank voor de openheid en het versturen. Het biedt op onderdelen al meer helderheid. Jammer dat het nog
steeds lastig lezen is of het een minimale norm betreft, of een norm waar naar toe gegroeid moet worden.
Wij gaan er weer verder mee aan de slag.
Met vriendelijke groet.

Nederlandse
Zorgautoriteit

Nederlandse Zorgautoriteit
Po-'-h.ic :^oi7, 3502 GA Utrecht | Newtonlaan 1-41, 3584 BX Utrecht
T:
(030) 296 81 11 | E: info@nza.-nl | W : www.nza.nl

Van:
.azinl.nl]
Verzonden: donderdag 23 februari 2017 22:38
Aan: I
CC:(
Onderwerp: RE: Nadere duiding kwaiiieitskader Verpleeghuiszorg mm S.docx

Dank voor jullie input. Bijgaand een nieuwe versie waarvan de inhoud iets is aangepast, nog steeds
vertrouwelijk en onder voorbehoud. De vorm waarin dit wordt aangeboden is nog onderwerp van
gesprek, het zal wel een document zijn waarnaar jullie kunnen verwijzen en desgewenst opnemen als
bijlage oid. Dit zodat het voor jullie ook voldoende comfort biedt. Hoop dat we hiermee een volgende
stap hebben gezet met respect voor ieders taak en rol.
Hartelijke groet.

(a)zini.ni

Van:.

_

i.

Verzonden: donderdag 23 februari 2017 10:42
Aan: i
CC:(
Onderwerp: i-w: Nadere duiding Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg mm S.docx
Urgentie: Hoog
Hoi
Hierbij de opmerkingen van '
;
Probleem is wat wanneer geldt: moet een aanbieder nü voldoen of niet (groeipad). Dat moet echt helder zijn.
Verder wat kleinere zaken.
Succes!
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.
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.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

i)zinl.nl>
vrijdag 24 februari 2017 10:27
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Nogmaals.
Jouw mensen hebben het overigens al wel.

DISCLAIMER:
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'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 Kwaliteitskader 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 Nederiandse 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
Nederiandse 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 zorgverieners 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.
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Geachte,
Hierbij stuur ik u een nadere toelichting op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg,
hoofdstuk 6 personeelssamenstelling. De toelichting is opgesteld door de
Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. De toelichting is openbaar.

Bijlage
1

In het kwaliteitskader is er bewust voor gekozen om langs lerende weg tot
nadere invulling door de partijen In de praktijk te komen. Een van te voren
dichtgetimmerd rooster verhoudt zich daar niet mee. Ik ben blij dat u in uw
doorrekening uitgaat van verschillende scenario's. Wij verwachten nu
verantwoordelijkheid en leiderschap vanuit de verpieeghulsorganisaties om hier
naar eer en geweten invulling aan te geven. Het proces daartoe is naar mijn
mening ln het kader helder omschreven. De Inspectie zal toezien dat de
organisatie op een zorgvuldige wijze keuzes maakt en blijft zoeken naar
vernieuwing en verbetering, Wij realiseren ons dat hiervoor een ingroelperiode
nodig is, omdat niet alle elementen vanaf 13 januari direct gewijzigd kunnen zijn.
Het is aan verpleeghuisorganisaties om met dit kader - overigens niet
vrijblijvend - de gewenste veranderingen in de praktijk op te pakken in de
richting die het kader beschrijft.
Hoogachpyd,

Cc

IGZ

.
VWS
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Nadere toelichting Kwaliteitskader 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 geeftrichtingvoor 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, sëctorpartijen en kennisnetwerken. Samen leren en verbeteren
is hierbij de rode draad, met een grote rol voor dë bijdrage van cliënten en zorgverieners.
• Om de rol van de zorgverieners 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) ünifornie 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 rtormen
• 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 liaatste 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 Nederiandse verpleeghuiszorg.
In eerste instantie kunnen de tijdelijke normen enig houvast bieden. Verpleeghuisorganisaties
starten vanaf de huidige situatie (paragraaf 6.2) en becijferingen zullien 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 eik
kwartaal te delen. De NZa kan vervolgens de impact op de personeelssamenstelling in de
Nederlandse verpleeghuiszorg indien nodig actualiseren.
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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 zorgverieners' is dat een
zorgverlener er op deze momenten niet alleen voor staat en dat zorgverleners
beschikbaar zijn om samen de benodigde zorg te verienen. 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 ln de hulskamer 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 ln 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 vooreen verzorgende, andere
voor een activiteitenbegeleider, een huiskamer-assistent of een vrijwilliger.
O Het woord 'separaat' is hiér 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.
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:

Onderwerp:

maandan ?7 fohmqri 9ni7 8'4i

Antw: Nadere toelichting Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

Goedemorgen allen!
Dank
voor de nadere toelichting. Over het gesprek morgenmiddag: dat is wat ons betreft zeker
noodzakelijk. Onderwerp van gesprek zou oa zijn de handhaving door inspectie en hoe deze aansluit bij de
bestaande (Nza-)regelgeving. Dit is voor ons een belangrijk punt.
Groet,

Van:
Szinl.nl>
Datum: 26 februari 2017 22:48:54 CET
Aan:
anzd.nb
•-—=
anza.ni>
(S)nza.ni>
CC: . . .
,
(ci^minvws.nl>.
jaminvws.nl'
5)minvws.nl>^q)minvws.nl>.
(5)minvws.n!>
gjminvws.nb.
@igz.ni>
J5)igz.nl>
Onderwerp: Nadere toelichting Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Dag Allen
Zoals ook vrijdag per mail en post verzonden, is de nadere toelichting op het hoofdstuk
Personeelssamenstelling (Hoofdstuk 6) ten behoeve van de impactanalyse door de NZa en ter
informatie verzonden aan de IGZ en VWS, ook op de website van het Zorginstituut geplaatst. Deze
toelichting is hier te vinden:
https://vvvyw.zorginstituutnederlarid.nl/publicaties/publicatie/2017/02/24/toelichtirig-op-lioofdstuk-overpersoneelssamenstelling-in-kwaliteitskader-verpleeghuiszorg en is daarmee ook openbaar.
Ik kan niet inschatten ln hoeverre het overieg dinsdagmiddag 28 februari aanstaande om 16
uur bij VWS naar aanleiding van deze toelichting en het gesprek vrijdagmiddag nog nuttig of
noodzakelijk is, lijkt me goed hierover uiteriijk maandag contact te hebben
Hartelijke groet.

T e a m Langdurige Zorg
Sector Zorg
Zorginstituut Nederland

Eekholt 4 I 1112 XH | Diemen
Postbus 320 I 1110 AH | Diemen
T
M
azinl.nl
http://www.zorainstituutnederiand.nl
Werdagen

,

'•

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 vei'stuurd, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. Zorginstituut Nederiand 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.

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.

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

,
@zinl.n!>
dinsdag 28 februari 2017 15:12
Bijlage van Docs@Work
Bnef aan NZa Nadere toelichtingKwaliteitskader Verpleeghuiszorg-l.pdf;
ATT00001.txt

Ik ga ervan uit dat de tekst in bijgaande brief zinvol is

<html><body><font face="Verdana">
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">DlSCLAIMER:</p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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 Nederiand aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van
welke aard dan ook, die verband houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. </p>
<p style="font-size:8pt; font-weight:normal;">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.</p> </font></body></html>
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Datum
Betreft

24 februari 2017
Nadere toelichting Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Onze referentie
2017009171

Geachte r
Hierbij stuur ik u een nadere toelichting op het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg,
hoofdstuk 6 personeelssamenstelling. De toelichting is opgesteld door de
Kwaliteitsraad van het Zorginstituut. De toelichting is openbaar.

Bijlage
1

In het kwaliteitskader is er bewust voor gekozen om langs lerende weg tot
nadere invulling door de partijen In de praktijk te komen. Een van te voren
dichtgetimmerd rooster verhoudt zich daar niet mee. Ik ben blij dat u in uw
doorrekening uitgaat van verschillende scenario's. Wij verwachten nu
verantwoordelijkheid en leiderschap vanuit de verpleeghuisorganisaties om hier
naar eer en geweten invulling aan te geven. Het proces daartoe is naar mijn
mening in het kader helder omschreven. De Inspectie zal toezien dat de
organisatie op een zorgvuldige wijze keuzes maakt en blijft zoeken naar
vernieuwing en verbetering. Wij realiseren ons dat hlen/oor een ingroelperiode
nodig is, omdat niet alle elementen vanaf 13 januari direct gewijzigd kunnen zijn.
Het is aan verpieeghulsorganisaties om met dit kader - overigens niet
vrijblijvend - de gewenste veranderingen in de praktijk op te pakken ln de
richting die het kader beschrijft.
Hooaacht:ei|id,
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Nadere toelichting Kwaliteitslocier 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 voorde 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 bierbij 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&VI^ 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 eniiekwaam 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 zoi^ 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.
liindelijke vertaling
• De landelijke vertaling van de tijdelijke normen moet niet lelden 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. Verpieeghulsorganisaties
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.
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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 zorgverieners
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 aandachten 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 activitettenbegeleider, 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
t>ereikbaarheld en beschikbaarheid te komen".
o Het is aan verpleeghuisorganisaties om in het kwaliteitsplan aan te geven, hoe zij in hun
situatie, aan dezënorm 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.
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

vrijdag 17 maart: 2017 9:09
impactanalyse
Impactanalyse-versie-8-RvB-21032017.pdf; 20170316 Bijlage Impactanalyse RvB
def.pdf

Dag
Bijgaand ter informatie onze impactanalyse. Naar verwachting zal er behalve wat opmaak-dlngetjes niets meer
wijzigen. Mochten jullie grote fouten of problemen zien, horen we dat natuuriijk wel graag.
Begin volgende week neemt de Raad van Bestuur een besluit over de impactanalyse. Het precieze moment van
publicatie is nog niet geheel duidelijk, maar zal kort na besluitvorming zijn. We zullen de definitieve impactanalyse
en het begeleidend persbericht onder embargo een uur voor de publicatie toe sturen. Mochten jullie vragen hebben
over de communicatie rondom de publicatie dan kunt u contact opnemen met mij of met
woordvoerder bij de NZa.
#nza.nl of
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Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

maandag 20 maart 2017 10:26
keactie op toetsingskader IGZ en begeleidende tekst

Dag
Iets later dan gevraagd onze reactie op jullie kader. Ik neem
ZIN aangaat.

even mee in de mail omdat onderstaande ook

In het kader kunnen we ons vinden. Dit is in lijn met eerder besprokene. Het biedt voldoende ruimte voor het met
elkaar te belopen groeipad en stuurt wel nadrukkelijk.
Het persbericht daarentegen zouden we wel een aanpassing in willen voorstellen. Het betreft de volgende passage:
Wat als de zorg onvoldoende is? De Inspectie kan een maatregel opleggen als zij oordeelt dat de zorg
onvoldoende is. Of als er door zwakke plekken In de zorg een te groot risico op schade voor patiënten is. De zorg
moet veilig zijn én persoonsgericht, belde wegen even zwaar. Maar dat de zorg persoonsgericht moet zijn, Is
nieuw. Net als de norm hoeveel personeel op een groep staat. Zorgaanbieders hebben tijd nodig om hieraan te
voldoen . Daarom zal de inspectie hierop minder zwaar handhaven tot zomer 2017.

Dit suggereert dat er vanaf zomer 2017 in volle omvang gehandhaafd zal worden op de norm, hetgeen we
niet haalbaar achten voor de sector. Mogelijk kan een toevoeging hierin behulpzaam zijn, waarmee we
nuance aanbrengen/tijd kopen. Iets in de trant van:
De handhaving van de personeelsnorm vanaf de zomer gebeurt in overleg met Zorginstituut, NZa en
veldpartijen.
wellicht kan hierin ook verwezen worden naar de stuurgroep onder leiding van ZIN?

Met vriendelijke groet.

Nederlandse
Zorgautoriteit
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Onderwerp

Impactanalyse verpleegzorg

Geachte heer

Op 13 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleegzorg opgenomen in
uw 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.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vrienuelijke groet,
Nederla(nH«o 7/^r-i^..*/^«4-«i4-

Newtonlaan 1-41
3584 BX Utrecht

Kenmerk

0238053/0333591
Datum

31 maart 2017

/

Verpleeghuiszorg 2017

Nederlandse
Zorgautoriteit

2017
maart

Inleiding
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Scenario 2: beter inzetten
huidig personeel

Samenvatting

Scenario 3: groter deel van
Budget naar zorgverlening

Aanpak van het onderzoek

Andere mogelijkheden

Scenario 1: voldoen aan de
normen

Verantwoording van het
onderzoek
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Inleiding
In januari 2017 heeft het Zorginstituut Nederiand (ZIN)
het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld. Dit
kader beschrijft de kwaliteit van zorg voor kwetsbare
ouderen in verpleeghuizen. Bij dit kader heeft het
Zorginstituut gebruik gemaakt van haar
doorzettingsmacht. Het betreft een vooriopig 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.

®e ®

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.
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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.

® ©®
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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 Nederiand. 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.

a

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 zorgveriening. Hun personele inzet staat
dichter bij de norm. Zij doen dit onder andere door een
lager percentage overhead, het inzetten van
verblijfskosten in de zorgveriening of door een ander
vastgoedbeleid.

®©®

Een vooriopige 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 zorgverieners 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.
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2. Aanpak van het onderzoek
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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 kwaliteitskaderen 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.

® e®

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.
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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 dooreen 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 vooreen 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 voor de 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
zorgveriening (woonzorg en dagbesteding). De
meerkosten zijn vervolgens vertaald naar een landelijke
impact met aannames over het aantal verpleeghuizen in
Nederiand. 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
kwaliteitskader en 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

©
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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.

De bedrijfsvoering in ons voorbeeldverpleeghuis is
daarmee ongewijzigd ten opzichte van de huidig
bekende, gemiddelde praktijk.

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.

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.

® e®

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.

IMPACTANALYSE! 12
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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
onderiing 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 voor de 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.

•

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.
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Visueel ziet dit rooster er als volgt uit:

(ï)

Zorg, indacht en
toezidit

Ntichldienst

Dagiliens)

Avonddienst

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Niveau 2

1 op 8

Niveau 2

1 op 8

Niveau 3

1 op 8

Niveau 3

1 op 8

Niveau 4

1 op 64

Niveau 4

1 op 64

Niveau 4

1 op 32

Zingeving

Beschiicbaarheid
verpleegkundige

Aanvullend
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IMPACTANALYSE! 15

.^.j,J,V^.BJ•.-s:.i•.;^•.-

asas.f?.;.r"^-.-;-

0

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 voorde 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

0
•ril

s

Aanpassing t o v scenario 1

Scenario 1

FTE/
cliënt
ratio
0,9

Financiële
impact

Verschil m e t
scenario 1

(x € 1 mid. ) ( x € 1 mId.)
C 3,1

Functie

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) *

verschil - € 0,3

Nvt

€ 2,8

0,7

€ 2,1 verschil - € 1,0

0,7

€ 1,5

Tijdverdeling

Scenario 1

4.

Verdeling
groep

5.
Scenario 1
6.

® e®

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)

*lntensieve
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
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Zingeving
Keuze
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Scenario 1
Functie
Scenario 1

Verdeling
groep
Scenario 1

Aanpassing t o v scenario 1

FTE/
cliënt
ratio

0,9
7.
8.

Geen separate zingeving
Zingeving separaat niveau 3

9.

Zingeving separaat niveau 2
**

10.

Zingeving seperaat niveau 1

11.

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) ***

12.
13.

**

Financiële
impact

Verschil m e t
scenario 1

(x € 1 mId. (x€ 1 mId.)
)
€ 3,1

Nvt

€ 3,5

verschil + € 0,4

Nvt

€3,4

verschil + € 0,3

Nvt

€ 3,4

verschil -i- € 0,3

0,9

€ 3,5

verschil + € 0,4

1,0

€ 3,9

verschil -l- € 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 + € 1,6

14.
15.

® ©®
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Beschikbaarheid verpleegkundige zorg
Keuze

Aanpassing t o v scenario 1

I '7 I
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Scenario 1
Functie
Scenario 1

16.
17.

Niveau 4
Niveau 3

18.

24 uur (dag, avond en
nacht)
Dag en avond alleen op
intensieve momenten*

^

!?*-•.
J

Financiële
impact

Verschil m e t
scenario 1

( x € 1 mId. )
€ 3,1
-

( x € 1 mId.)

0,9

Nvt

€ 2,8

verschil - € 0,3

0,9

€ 2,9

verschil - € 0,2

Tijdverdelmg
Scenario 1

19.
7

FTE/
cliënt
ratio

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

IMPACTANALYSE! 20

0

Vergelijking
Het rooster van ons voorbeeldhuis is natuuriijk 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 ratio (netto)

5 ï4 3

Geiu

• Hülii^ ¥ Gewenst
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4. Scenario 2
Beter inzetten huidig personeel

0

In de huidige praktijk zien we grote verschillen
tussen de zorgaanbieders. Sommige zorgaanbieders
komen tot een veel hogere personeelsinzet op basis
van dezelfde middelen. 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 leeriingen 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:

Opbouw werkzame uren (%)
Toelichting

Scenario 1

Scenario 2

%

%

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 sector al werken met een hogere
productiviteit. Zo rekent ActiZ in haar model zelfs met
80% productiviteit.

0

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.

®

Werkzame uren (%)

Hiermee acht de NZa 77% productiviteit een reëel en
haalbaar gemiddelde. Daarmee is niet gezegd dat het
percentage voor o//e 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.

IMPACTANALYSE! 25

'

\
j*; /

Rekenen met een ander percentage levert uiteraard een
andere uitkomst op. Zie onder voor hoe verschillende
productiviteit de uitkomst beïnvloedt.

Keuze

0

Aanpassing tov scenario 1

Scenario 1
G

FTE/
cliënt
ratio

Financiële
impact

Verschil met
scenario 1

(x € 1 mId.)

(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 zorgveriening gaat. Wanneer er
meer geld aan de directe zorg wordt besteed, is
er minder geld nodig om aan het
kwaliteitskader te voldoen.

0

In het zzp-model is voor de zzp's W 5 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

lOOVo

Totale personele kosten voor woonzorg,
dagbesteding en verblijf

60,0%

"I ' =
• 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 natuuriijk
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.

® e®

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 voor een 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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Bc>schikbaar budget {%)

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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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 natuuriijk de verdeling over de posten
afhankelijk van de keuzes in de bedrijfsvoering.

Keuze

©

Aanpassing t o v 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 mId. )
Scenario 2

( x € 1 mld.)

0/9

€ 2,1

60% naar zorgpersoneel

Nvt

€ 1,7

verschil - € 0,4

66% naar zorgpersoneel

Nvt

€ 1,3

verschil - € 1,3

75% naar zorgpersoneel

Nvt

€ 0,6

verschil - € 1,5

Percentage budget
naar zorgpersonee!
Scenario 2

54,4% naar zorgpersoneel

pi!
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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.

®©®
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6. Andere mogelijl<heden
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.

0

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 verieden (van vóór het kwaliteitskader)
aan ten grondslag liggen.
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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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De 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 € 1 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 - € 0,3

0,7

€ 1,8

verschil - € 1,3

Geen wijziging; op macroniveau
geen effect
Groepsgrootte
Scenario 1

©

Informele zorg
Scenario 1

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 5 0 %
van de netto uren *****

26.

Gem. bruto
jaarsalaris

n
®©®

Afhankelijk van cao, geen
wijziging

* * * * 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)

MM
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7. Verantwoording van het onderzoek
Berekening

,
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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, verlof, opleidingen 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
'productiviteif, 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 veriof 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.
f-S.'.'Tüïriï
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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 extro 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).
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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. Voorde 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.

lElïbJ^CRU^
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Visueel ziet het er zo uit:

iKwaliteitsikader

^
'

Fictief
verpleeghuis

Inzetbare uren

Verpleeghuis PG

Verzuim, verlof en
opleiding

8 bev\'oners p/groep

Niet-cliëntgebonden
tijd

32 bewoners

Totaal budget

Personele kosten

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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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.

Variabelen

Toeikhting

A

Functie

•

Onderscheid in deskundigheidsniveau 1 tot met 5

B

Tijdverdeling

•

De tijdverdeting geeft het aantal zorguren ook wel diensturen aan per groep

C
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Dienstrooster is gebaseerd op een groep bewoners, bij overstijgende diensten, zoals
beschikbaarheid verpleegkundige, kunnen de zorguren over meerdere groepen worden

Verdeling groep

verdeeld
D
E
F

ZZP mix
Groepsgrootte
Informele zorg

•

Zorgzwaarte 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

•

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.

•

Werkzame uren (%)
•

H

Gemiddeld bruto
jaarsalaris

J

% beschikbaar budget

Gemiddeld aantal
locaties

Doordat de normproductiviteit is gebaseerd op een FV/G-schaal zijn er aannames gemaakt om
de normproductiviteit per deskundigheidsniveau te bereken (1,2,3,4 en 5)
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 inclusief veriof, verzuim, schoting 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%)

•
•
•

1

Voor berekenen van de werkzame uren per fte per jaar, ook wel productiviteit genoemd, wordt
uitgegaan van dezelfde systematiek waarmee is gerekend als tn het zzp-model
Hierin wordt rekening gehouden met uren verlof, verzuim en scholing, maar ook nietcliëntgebonden uren per FWG-schaal

•
•
•
•

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.

® ©®

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 zorgverieners op acht bewoners. Zij
rekenen diverse scenario's door, waarbij bij een
onveranderde bez^(.ing 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.

IMPACTANALYSE! 39

'sSa*-.»

^3

;

..^Z ,•'1,5 f'

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.

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.

® ©®
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Bijlagen bij Impactanalyse verpleeghuiszorg 2017
1. Eisen kwaliteitskader
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 veriaten 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 gedraaid. 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 "nietpiekmomenten" 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 eis kan worden gecombineerd met eis 1 (twee personen
op de groep) en eis 6 (beschikbaarheid in de nacht). Wel stelt ook deze eis 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 zorgveriener
niet gestoord worden bij het uitdelen van medicatie, niet door een collega, niet door een cliënt,
niet door een naaste. De zorgveriener kan daarom tijdens deze handeling geen toezicht
houden in een huiskamer.

6. Er I's 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'.

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 eis 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 eis 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 vla
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 zorgveriener 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

a

S

6

7

8

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 op 8
1 Op 8

Zorg, aandacht en
toezicht

1 op 6

I M M M ^^^fffB
1 op 9

Zingeving
1 op 64

BeschiMiaarheld
verpleegkundige

1 op 64
1 op 32

Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

75% ZZP-5; 25% ZZP-7

E

Groepsgrootte

8 cliënten oer groep (in totaal 32 cliënten)
66%

F

Gemiddelde productiviteit

G

Informele zorq

0%

H

Gemiddeld bruto laarsalaris

€ 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 (netto)

0,9 fte oer cliënt

In figuur

Impact
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3. Uitgangspunten scenario 2
Rooster
Geen wijzigingen
Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid
D

ZZP-mix

Scenario 1

Scenario 2

75% ZZP-5; 25% ZZP-7

Idem

8 cliënten per groep (in totaal

E

Groepsgrootte

F

Gemiddelde productiviteit

66%

G

Informele zorg

0%

Idem

H

Gemiddeld bruto laarsalaris

€ 46.098

€45.821

I

% beschikbaar budget

54,4%

Idem

J

32 cliënten)

Gemiddeld aantal locaties

3.585 in Nederland
(per 32 bewoners)

Idem
77%

Idem

Uitkomsten
Uitgangspunt

Scenario 1

Scenario 2

K

Financiële Impact

€ 3 , 1 mld.

€2,1 mld.

L

FTE/cliënt ratio (netto)

0,9 fte per cliënt

0,9 fte per cliënt

I n figuur
Impact
£4,0
C3.5
e3,0
£2.5
£2,0
£1.5
£1,0
€0,5

£-

Verschil met scenario 1
Hogere productiviteit (77% versus 66%)
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4. Uitgangspunten scenario 3
Rooster
Geen wijzigingen
Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid
D

ZZP-mix

E

Groepsgrootte

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

75% ZZP-5; 25% ZZP-7

Idem

Idem

Idem

Idem
77%

8 cliënten per groep (in

totaal 32 cliënten)

F

Gemiddelde productiviteit

66%

77%

G

Informele zorg

0%

Idem

Idem

H

Gemiddeld bruto laarsalaris

€ 46.098

€45.821

€45.821

I

% beschikbaar budget

54,4%

Idem

66,0%

Idem

Idem

Scenario 1

Scenario 2

Scenario 3

€ 3,1 mld.

€ 2 , 1 mld.

€ 1,3 mld.

0,9 fte per cliënt

0,9 fte per cliënt

0,9 fte per dient

J

3.585 in Nederland

Gemiddeld aantal locaties

Uitkomsten
Uitgangspunt
K

Financiële impact

L

FTE/cliënt ratio (netto)

I n figuur

(per 32 bewoners)

impact

1
L.
=

l

SwrraHo 1

,tt3

j

Soenitio 2

Verscliil 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.
Rooster

O

1 2

3

4

S

6

7

a

9

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Niveau 2

1 op 8

Niveau 2
Zorg, aandacht en
toezicht

2P

Niveau 3
Niveau 3
Niveau 3

Zingeving

5SHHBH

liÉÉWPWÉlll M M I I M M M I I M

1 op 8
1 op 8
1 op 8
1 op 32

BeschlltbaarheifI
verpleegkundige

1 op 32

Aanvuliend

N N I

Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

75% ZZP-5; 25% ZZP-7

E

Groepsgrootte

8 cliënten per groep (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 ActiZ 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 bezettingseis (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 bezettingseis ook in
onderstaand schema uitgewerkt.
Rooster
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Niveau 2
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1 op 8

Niveau 3

1 Op 8
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Niveau 3

1 op 8

1 op 8

Zingeving

Beschiltbaarheid
verpieegicundlge
1 Op 32
Aanvullend

Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

75% ZZP-5; 25% ZZP-7

E

Groepsgrootte

8 cliënten oer groep (in totaal 32 cliënten)

F

Gemiddelde productiviteit

80%

Opmerkingen
Link: www.kantelinq.nu
Verschil met 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.

Scenario 1

Scenario 2

Scenarios

Expert 1

Expert 2

FTE/client (netto)

scenario 1

scenario 2

Scenarios

expert 1

Daarnaast verschil bij expert 2 in de
extra invulling bij zingeving.
Tegelijkertijd is bij niveau 2 alleen de
intensieve zorgmomenten
ingeroosterd.

Expert 2

Toelichting

Functiemix
SM

Functiemix wordt berekend op basis
van netto uur, waardoor de
percentages in de scenario's niet
wijzigen.

20K
OK
,$anariol

ScenarioJ

• Niveau 1 a Niveau 2

Scenarios

Expert!

Expert 2

a Niveau S B Niveau 4 • Niveau 5

Werkzame uren % (gemiddeld)

Groot verschil in functiemix vanwege
het niet opnemen van de
verpleegkundige bereikbaarheidsdienst
(niveau 4). Wel bij expert 1 inzet van
niveau 5. Bij alle roosters ligt de
nadruk op niveau 3.

10094

Productiviteit ligt bij alle experts
aanzienlijke hoger. Hier wordt in het
algemeen gerekend met lagere
percentages voor verzuim, verlof en
opleidingen. Ook wordt verondersteld
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. I^ocht 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.
Rooster
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Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

67% ZZP-5; 33% ZZP-7

E

Groepsgrootte

6 cliënten per qroep (in totaal 24 cliënten)

F

Gemiddelde productiviteit

81%

Verschil met scenario 1
-

Zwaardere zzp-mix (33% in plaats van 25% 2zp-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 ( 8 1 % versus 66%)
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Praictijk: O r g a n i s a t i e 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

Beschiltbaarheid
verpleeg iaindige

Niveau 4

1 op 30

1 op 30

Uitgangspunten
Keuzemogelijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

7 1 % ZZP-5; 29% ZZP-7

E

Groepsgrootte

6 cliënten per groep (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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Pral<tijk: O r g a n i s a t i e 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. Buiten
'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 via 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
Keuzemogeiijkheid

Aanname

D

ZZP-mix

89% ZZP-5; 1 1 % ZZP-7

E

Groepsgrootte

9 cliënten per groep (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.

Netto uren (per week)

SbeMriól Scenarios SiKiiarió3

Org. 1

Toelichting

ürg.3

OrB.1

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? Scenarios

Org. t

Org.3

Org,4

Toelichting

Functiemix

Scenario 1 Scenario 2 Scenario 3
B Niveau 1

0^.1

• Niveau 12 H3 Niveau;!

Org. 3

n Niveau 4

Org. 4

• Niveaus

Werkzame uren % (gemiddeld)
77»

77»

.Scenario 1 .Scenario? Sc»nario3

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.

76»

77%

Org. 3

Org.4

Productiviteit van de aanbieders ligt
redelijk in lijn met scenario 3.
Organisatie 1 ligt daarboven doordat
de niet-cliëntgebonden uren niet zijn
opgenomen.
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P r a k t i j k 2: V e r g e l i j k i n g h u i d i g e en g e w e n s t e 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

FTE/client (netto)

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.
Scenario 1 Scenarios Scenario9

Org, 1

B Huldig : GevKmt

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".

Werkzame uren % (gemiddeld)

Sa>narial Scenario2 Scenarios
• Huidig

Org.1

sGeweiKl

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.

tenariot

Scenario! scenario a

Org. 1

Org.1

Ofg-I
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Onderwerp

Aanpassing NZa regelgeving tgv Kwaliteitskader verpleeghuiszorg

Geachte
Op 13 januari 2017 is het Kwaliteitskader Verpleegzorg opgenomen in
uw register. Hierin wordt de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gevraagd
om binnen drie maanden een normenkader op te stellen om te komen
tot nieuwe beleidsregels en waar nodig ons toezichtkader aan te passen.
In deze brief licht ik onze bevindingen toe.
Beleidsregels
De huidige beleidsregels en regelingen van de NZa bieden ruimte om het
nieuwe kwaliteitskader door te voeren en conflicteren niet met de nieuwe
normen. We hebben daarom besloten geen wijzigingen door te voeren
gedurende 2017. Wel gaan we graag met u in gesprek over
mogelijkheden om het kwaliteitskader extra te ondersteunen in onze
regelgeving voor 2018.

7oez/c/7t/cader
Instellingen dienen uiterlijk 1 juli 2017 kwaliteitsgegevens over
verslagjaar 2016 aan te leveren. Zoals in het Kwaliteitskader beschreven
en in het wettelijk Register opgenomen, dienen instellingen de
kwaliteitsgegevens over verpleeghuiszorg via de gegevensmakelaar bij
het Zorginstituut aan te leveren. Het Zorginstituut kan vervolgens een
signaal afgeven aan de NZa als instellingen de betreffende gegevens
niet, niet volledig of tijdig aanleveren.

Kenmerk

239474/336193
Datum

12 april 2017

Nederlandse Zorgautoriteit

De NZa houdt op grond van de Wet marktorderning gezondheidszorg
(Wmg) toezicht op naleving van de verplichting om tijdige
kwaiiteitsinformatie aan te leveren. Indien instellingen niet voldoen aan
deze verplichting kan de NZa haar handhavingsinstrumenten inzetten.
Ik vertrouw erop u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben.
Met vriendelijke groet,
Nederlandse Zorgautoriteit,

Kenmerk
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pagim
2 van 2

e3
Onderwerp:
Locatie:

Geannuleerd: bespreken handhaving kwaliteitskader
hoorn

Begin:
Einde:

ma 15-5-2017 17:30
ma 15-5-2017 18:30
Vrij

Tijd weergeven als:
Terugkeerpatroon:
Vergaderingsstatus:

(geen)
Nog niet gereageerd

Organisator:
Verplichte deelnemers:
Urgentie:

Hoog

Goedemorgen dames.
Helaas gaat dit moment niet door. Op welke wijze kunnen wij elkaar treffen, of moeten we een poging via de mail
wagen?
Groet,

Onderwerp:
Locatie:

bespreken handhaving kwaliteitskader
hoorn

Begin:
Einde:

ma 15-5-2017 17:30
ma 15-5-2017 18:30
Voorlopig

Tijd weergeven als:
Terugkeerpatroon:
Vergaderingsstatus:
Organisator:
Verplichte deelnemers:

(geen)
Nog niet gereageerd
i

Dag
Dinsdag is afgesproken dat de ZBC's met elkaar inventariseren of en hoe welke elementen van het kwaliteitkader
gehandhaafd moeten worden.
Dit is een moment waarop we allemaal op dezelfde plaats zijn.
Ik hoop dat het jou,
i, ook lukt om nog iets langer te blijven.
Alternatief zou kunnen zijn om met elkaar zuidwaarts te reizen.

Groet,

