Aanlevering kwaliteitsgegevens verpleeghuiszorg over 2016
Zorgorganisaties moeten uiterlijk 1 juli 2017 gegevens aanleveren over de kwaliteit van de
door hen in 2016 geleverde verpleeghuiszorg. Dit is een van de vereisten in het
Kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Vanaf 18 april is de portal open waar de kwaliteitsgegevens
per locatie aangeleverd kunnen worden. Het Zorginstituut maakt deze informatie openbaar en
beschikbaar onder andere op www.kiesbeter.nl. Zo krijgen burgers goede informatie over de
kwaliteit van de verpleeghuiszorg.
Wie moet kwaliteitsgegevens aanleveren
Zorgaanbieders zijn wettelijk verplicht om gegevens over de kwaliteit van de geleverde zorg
aan het Zorginstituut aan te leveren. Dit beschrijft het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg
Het gaat om organisaties die zorg leveren voor cliënten met een ZZP- indicatie 4 t/m 10, die
24 uur aangewezen zijn op Wlz zorg en ondersteuning. Deze zorg wordt geboden aan groepen
van cliënten dan wel zorg die voor een deel van de tijd geclusterd geboden wordt dan wel
situaties waar cliënten in groepsverband zorg krijgen met een persoonsgebonden budget.
Welke gegevens moeten aangeleverd worden?
De indicatoren die aangeleverd moeten worden staan op de Transparantiekalender op
zorginzicht.nl
De indicatoren moeten per locatie aangeleverd worden (op basis van KvK registratie). Over
verslagjaar 2016 gaat het om de indicatorenset Basisveiligheid, de NPS en een toelichting op
de kwaliteitsinformatie. De CQ- index is hiermee komen te vervallen.
Waar moet u aanleveren?
De brancheorganisaties BTN en ActiZ hebben het bureau Desan opdracht gegeven een portal
op te zetten waar gegevens aangeleverd kunnen worden. De portal van Desan is open van
dinsdag 18 april 2017 tot en met donderdag 15 juni 2017. Aanlevering is voor verslagjaar
2016 kosteloos. Een eventuele heraanlevering komt voor rekening van de zorgorganisatie. Bij
het invoeren van de gegevens is het belangrijk dat de organisatie bij Desan accordeert voor
doorlevering van de gegevens aan het Zorginstituut.
Voordelen van landelijke uitvraag
De landelijke uitvraag en openbaarmaking van kwaliteitsgegevens voorkomt dat verschillende
partijen eigen lijsten uitvragen. Dit vermindert de administratieve lasten. De IGZ en ZN doen
in ieder geval geen aanvullende uitvraag.
Het Zorginstituut neemt de kwaliteitsgegevens op in de openbare database die u kunt
terugvinden op de website www.zorginzicht.nl. De kwaliteitsgegevens komen beschikbaar op
www.kiesBeter.nl en worden ook gebruikt voor Zorgkaart Nederland, door patiëntorganisaties
voor bijvoorbeeld patiëntkeurmerken, door de IGZ voor informatie over basisveiligheid en door
zorgkantoren.
Heeft u een brief gekregen van het Zorginstituut?
Verpleeghuiszorg organisaties hebben een brief ontvangen over het aanleveren van
kwaliteitsgegevens over verslagjaar 2016. Mocht u ten onrechte wel of juist geen brief hebben
ontvangen dan verzoeken wij u dat zo spoedig mogelijk door te geven aan het Zorginstituut
via e-mailadres: kwaliteitsgegevens@zinl.nl. Vermeld daarbij de naam van uw instelling en uw
contactgegevens. Of bel tijdens kantooruren naar 020- 797 8963.
Verdere informatie
Vragen over kwaliteitsaanlevering kunt u mailen naar Desan via verpleeghuiszorg@desan.nl Of
bel tijdens kantooruren naar 020-5207135.
Voor overige vragen rondom kwaliteit kunt u contact opnemen met uw brancheverenigingen
BTN of ActiZ.

