Integrale vergelijking
verpleeghuiszorg
samen meten, vergelijken en leren
Waarom de integrale vergelijking?

De integrale vergelijking is een nieuw model voor de bekostiging van verpleeghuiszorg. We vergelijken aanbieders op
basis van de kosten die zij maken en de zorg die zij leveren. Bij de integrale vergelijking onderzoeken we de kosten die
aanbieders daadwerkelijk maken om kwalitatief goede verpleeghuiszorg te bieden. Daarvoor hebben we afgelopen jaar
een nulmeting gedaan onder verpleeghuizen.

Doorontwikkeling

We ontwikkelen dit model via een evolutionair proces. Daarbij hanteren
we per stap een ‘go/no go’ moment. Een ‘go’ kan hierbij twee dingen
betekenen:
∙ Door naar de volgende stap binnen de fase doorontwikkeling.
∙ Door naar de fase regulering.

Belangrijke acties in 2021
Wat doet de NZa?

•

De integrale vergelijking kent 3 doelen:
•

kwaliteit

doelmatigheid

leren & verbeteren
•

Het leveren van zorg
volgens het kwaliteitskader
bereikbaar maken voor alle
zorgaanbieders.

Een bekostiging die de
sector als geheel ondersteunt
en stimuleert om doelmatig
te werken.

Nulmeting

Inzicht in verschillen
tussen zorgaanbieders om
van elkaar te leren en jezelf
te kunnen verbeteren.

In 2019 deden we een nulmeting van de integrale vergelijking.
De conclusies hieruit waren:
∙ De integrale vergelijking is een model dat helpt verschillen
tussen zorgaanbieders duidelijk te maken en kan bijdragen
aan leren en verbeteren.
∙ Het model is nu nog niet robuust genoeg voor de toepassing
in de tariefregulering.
∙ Voor toepassing in de regulering is nu geen draagvlak in de sector.
∙ Wij vinden het essentieel dat de ontwikkeling van de integrale
vergelijking aansluit op een integrale visie op en benadering
van de ouderenzorg.
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We maken samen met de sector handvatten
voor het leren en verbeteren: hoe kunnen
de uitkomsten van de integrale vergelijking
gebruikt worden? Hoe maken we het eenvoudig?
We onderzoeken hoe we verbeteringen kunnen
doorvoeren op het gebied van datakwaliteit,
administratieve lasten en modelkeuzes.
We voeren een regio-analyse en impactanalyse
uit.

Voor deze acties maken we gebruik van de cijfers van
de nulmeting: we doen dus geen nieuwe uitvraag.

Wat is een belangrijke stap voor
zorgaanbieders, samen met de IGJ?

Uitwerken van het vraagstuk kwaliteit: hoe zorgen
we ervoor dat de tarieven gebaseerd worden op
aanbieders die voldoen aan het kwaliteitskader?

Wat kan VWS doen?

Het regelen van een wettelijke basis voor het
delen van informatie. Voldoende transparantie
is essentieel zodat verpleeghuizen zich beter
met andere zorgaanbieders kunnen vergelijken.

Integrale en passende ouderenzorg

We adviseren om de principes van passende zorg, zoals geformuleerd
in het advies: ‘Gelijkgericht samenwerken aan passende zorg’, als uitgangspunt te hanteren bij de brede kijk op de ouderenzorg. Bij de verdere
uitwerking van de integrale ouderenzorg en bij de doorontwikkeling van
de integrale vergelijking, is het belangrijk dat de trajecten bij elkaar aansluiten en elkaar versterken.

Regulering

Als het model voldoende robuust is, kunnen tarieven voor de
verpleeghuiszorg gebaseerd worden op de integrale vergelijking.

