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De stappen voor het aanbieden van een
kwaliteitsstandaard of meetinstrument

Start u binnenkort met het ontwikkelen van een
kwaliteitsstandaard of meetinstrument (kwaliteitsproduct),
of wilt u een bestaande in het Register plaatsen?
Dit stappenplan helpt u op weg.

Zorginzicht.nl
Op deze website vindt u de Kwaliteitsbibliotheek
en het aanbiedingsformulier voor het Register.
De Kwaliteitsbibliotheek bevat een overzicht van
alle kwaliteitsproducten. Het Register bevat alleen
kwaliteitsproducten die voldoen aan de criteria uit
het Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en
meetinstrumenten.

Aanmelden en uploaden
Account: elke organisatie die een kwaliteitsproduct
(mede)beheert of ontwikkelt kan een account aanvragen
op Zorginzicht.nl.
Productpagina: maak voor uw kwaliteitsproduct een
pagina aan in de Kwaliteitsbibliotheek.
Plaatsen: Beheer zelf uw productpagina en plaats hierop
documenten, links en overige informatie met betrekking
tot uw kwaliteitsproduct.
Indienen: Via de knop 'dien in voor Register' komt u bij
het aanbiedingsformulier waarmee u uw
kwaliteitsproduct kunt indienen. Het aanbiedingsformulier bevat de onderstaande onderdelen.

Wist u dat...
u het aanbiedingsformulier niet in één keer
hoeft in te vullen. Het kan ook tussentijds
worden opgeslagen.
Kwaliteitsstandaard

Meetinstrument

Wist u dat...
er voor het aanbieden van kwaliteitsproducten
die voor 2014 zijn ontwikkeld, gebruik gemaakt
kan worden van het overgangscriterium in
plaats van criterium 1 en 2?
Het belangrijkste hierbij is dat het product door
de relevante organisaties van cliënten,
zorgaanbieders en zorgverzekeraars wordt
voorgedragen. Criterium 3 en 4 dienen altijd
ingevuld te worden.

Algemene informatie
In dit onderdeel vult u de algemene gegevens in,
bijvoorbeeld de naam van het product, de gegevens van de
contactpersoon en de datum van de geplande revisie.
Kwaliteitsproducten worden verder op basis van de
onderstaande vier procedurele criteria beoordeeld. Meer
informatie over de criteria kunt u vinden in het
Toetsingskader kwaliteitsstandaarden en
meetinstrumenten. De criteria geven Zorginstituut
Nederland inzicht in de totstandkoming en het gebruik van
het kwaliteitsproduct.

Kwaliteitsstandaard

Meetinstrument

Criterium 1

Criterium 1

Zijn alle relevante partijen betrokken bij de
ontwikkeling?

Zijn alle relevante partijen betrokken bij de
ontwikkeling?

Criterium 2

Criterium 2

Dragen betrokken partijen het product gezamenlijk
voor?

Dragen betrokken partijen het product gezamenlijk
voor?

Criterium 3

Criterium 3

Gezamenlijk ontwikkelen

Gezamenlijk ontwikkelen

Gezamenlijk voordragen

Gezamenlijk voordragen

Beschrijving inhoud en
organisatie

Werkinstructie
Is er een werkinstructie die beschrijft hoe het
meetinstrument gebruikt moet worden?

Bevat de kwaliteitsstandaard een adequate
beschrijving van de inhoud en organisatie van het
(zorg)proces?

Criterium 4

Criterium 4

Is de kwaliteitsstandaard volledig? Bevat deze een
cliëntenversie, samenvatting, onderhoudsplan en
één of meerdere meetinstrumenten? Of is hiervoor
een tijdspad geformuleerd?

Is het meetinstrument betrouwbaar, valide,
vergelijkbaar en onderscheidend? Of is hiervoor een
tijdspad geformuleerd?

Volledig

Methodologische voorwaarden

Indienen
Beoordeling
Zorginstituut Nederland toetst uw kwaliteitsproduct aan
de hand van uw verantwoording over de criteria in het
aanbiedingsformulier en eventuele bijlagen. Indien nodig
adviseert de Adviescommissie Kwaliteit over toelating tot
het Register.
Iedere beoordeling wordt door Zorginstituut Nederland
beargumenteerd in een beoordelingsformulier. Ook als een
product (nog) niet wordt goedgekeurd voor opname in het
Register.

Ja, dan in het Register
Het kwaliteitsproduct wordt samen met het
aanbiedingsformulier én beoordelingsformulier in het
Register geplaatst .

Nog niet goedgekeurd
Het kwaliteitsproduct blijft samen met het
beoordelingsformulier in de Kwaliteitsbibliotheek staan.
Het beoordelingsformulier helpt u bij het verder
ontwikkelen van het kwaliteitsproduct.

Wist u dat...
u met vragen over het
aanbiedingsproces altijd
terecht kunt bij de helpdesk?
Ga dan naar het
contactformulier op
zorginzicht.nl.

