Zorginstituut Nederland
drs. A.H.J. Moerkamp
Postbus 320
1110 AH Diemen

Utrecht, 19 december 2017
Kenmerk: 17.168 NN/SvB/JdW
Betreft: aanlevering indicatoren basisveiligheid kwaliteitskader verpleeghuiszorg meetjaar 2018

Geachte heer Moerkamp,
ActiZ, BTN, LOC Zeggenschap in Zorg, Nederlandse Patiëntenfederatie, V&VN, Verenso en ZN
bieden u hierbij gezamenlijk de indicatoren basisveiligheid aan. De indicatoren vormen een
onderdeel van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg en worden aangeboden om onderdeel uit te
maken van de transparantiekalender van het zorginstituut. Daaraan toegevoegd zijn twee
indicatoren die op verzoek van de IGJ ook door ons worden ingediend. Als stuurgroeppartijen
stemmen wij in met de thema’s van deze indicatoren, als ook met een gezamenlijke uitvraag
ervan.
De indicatoren basisveiligheid gaan in op de vier thema’s van basisveiligheid die hiervoor in het
kwaliteitskader verpleeghuiszorg benoemd zijn: decubituspreventie, medicatieveiligheid,
advance care planning en gemotiveerd gebruik van vrijheidsbeperkende maatregelen. De
indicatoren zijn ontwikkeld door Verenso en V&VN in samenspraak met de andere partijen in de
stuurgroep kwaliteitskader. Bij de ontwikkeling van de indicatoren is op diverse momenten een
afvaardiging van verpleegkundigen, verzorgenden, specialisten ouderengeneeskunde en overige
disciplines geraadpleegd. De indicatoren sluiten aan op de basis van het kwaliteitskader
verpleeghuiszorg: zij gaan uit van leren en verbeteren op de werkvloer. Er is rekening gehouden
met de wens van partijen om de administratieve lasten zoveel mogelijk te beperken. En de
indicatoren zijn afgestemd met de IGJ in het kader van risicogestuurd toezicht.
Daarbij is gezamenlijk besloten tot het toevoegen van twee indicatoren op verzoek van de IGJ,
te weten: sturen op kwaliteit en veiligheid, en continuïteit van zorg. De precieze formulering en
de invoeging ervan in het format van de gegevensuitvraag zal vormkrijgen door de uitwerking
van het handboek bij de gegevensuitvraag.
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De indicatoren worden in 2018 uitgevraagd en aangeboden aan het Openbaar Databestand
(ODB). Daarbij wordt gebruik gemaakt van een puntprevalentiemeting, conform de
uitgangspunten in het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. De meting zal plaatsvinden in het
derde/vierde kwartaal van 2018. Dit geeft zorgaanbieders de mogelijkheid eerst de
verplichtingen over meetjaar 2017 af te ronden, voordat zij starten met de meting in 2018.
Voor de meting zal een handreiking worden opgesteld door professionals en zorgaanbieders,
zodat alle betrokkenen zich goed op de meting kunnen voorbereiden.
Met de indiening van deze indicatoren voor meetjaar 2018 nemen partijen een belangrijke stap
in het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. De indicatoren dragen daarnaast
bij aan de transparantie in de verpleeghuiszorg.
Op eenzelfde constructieve wijze zal gewerkt worden aan het vervolg. Als partijen zullen we de
meting van 2018 evalueren om te kijken of de informatie inderdaad geschikt is voor
professionals en zorgaanbieders om de zorg daadwerkelijk te verbeteren in de lokale context.
Tevens wordt gekeken in hoeverre de indicatoren geschikt zijn voor cliëntkeuze-informatie en
voor zorginkoop.
Daarnaast zullen we in 2018 aanvullende indicatoren voor de basisveiligheid uitwerken. In 2018
zullen ook de ervaringen met de puntprevalentiemeting worden geëvalueerd. Op termijn willen
we ook voor de indicatoren basisveiligheid met elkaar toewerken naar registratie aan de bron.
Hopende u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,
Met vriendelijke groet,
Namens de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg

drs. N.M. Nieuwenhuizen, voorzitter Verenso

Bijlage: definitieve set indicatoren basisveiligheid verpleeghuiszorg thema’s kwaliteitskader
t.b.v. meetjaar 2018
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