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Geachte heer, mevrouw,  

 

Begin 2017 heeft het Zorginstituut Nederland het kwaliteitskader verpleeghuiszorg vastgesteld. Eén 

van de ontwikkelopdrachten is i8. Deze ontwikkelopdracht luidt als volgt: ‘ de relevante partijen worden 

gevraagd om op basis van dit kwaliteitskader een aangepaste versie te maken voor de ‘extramurale’ 

verpleegzorg’. Vanuit de Stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg is Zorgthuisnl trekker geworden 

van deze opdracht. In samenwerking met de stuurgroeppartijen is de afgelopen periode gewerkt aan 

een addendum bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor langdurige zorg thuis met een Wlz-

indicatie.  

 

Middels deze brief biedt de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg u dit addendum aan. Voor 

cliënten die langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie ontvangen is omschreven wat zij mogen 

verwachten. Daarnaast biedt dit kader opdrachten voor zorgverleners en zorgorganisaties om samen 

de kwaliteit te verbeteren en het lerend vermogen te versterken. Als laatste vormt dit document het 

kader voor extern toezicht en voor inkoop en contractering van zorg.  

Het addendum biedt daarnaast ook zowel zorgprofessionals als zorgorganisaties de kans om andere 

zorgprofessionals of zorgorganisaties te wijzen op hun verantwoordelijkheden in de langdurige zorg 

thuis met een Wlz-indicatie. Langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie vraagt immers om een 

multidisciplinaire aanpak en dus ook om (samenwerkings)afspraken.  

 

Verantwoord thuis wonen 

De langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie betreft een zorgvraag waarbij behoefte is aan 24 uurs 

toezicht of zorg in de nabijheid. Deze zorg wordt thuis geleverd en sluit zo veel mogelijk aan bij wat de 

cliënt en zijn/haar naasten belangrijk vinden. De cliënten en zijn/haar naasten worden zoveel mogelijk 

in staat gesteld om zelfredzaam te blijven en de eigen regie over het leven thuis voort te zetten. 

Daarbij kan de cliënt rekenen op kwaliteit en veiligheid in het dagelijks handelen van de 

zorgprofessionals.  

 

Het betreft vaak een multidisciplinaire zorgvraag. Deze multidisciplinaire verzorging, verpleging, 

behandeling en ondersteuning krijgt vorm in een netwerk. De medische en verpleegkundige zorg dient 

plaats te vinden op een persoonsgerichte, veilige en verantwoorde wijze, waarbij goede afspraken en 

goede samenwerking met andere zorgprofessionals van binnen en buiten de eigen organisatie van 



 
 

groot belang zijn. Naast het netwerk van zorgprofessionals en zorgorganisaties speelt het informele 

netwerk van de cliënt ook een rol. Dit netwerk wordt dan ook betrokken bij deze multidisciplinaire 

afstemming/samenwerking.  

 

Onderdeel van deze afstemming tussen zorgprofessionals, zorgorganisaties en informeel netwerk zijn 

vele verschillende zaken, maar specifiek voor deze cliëntengroep is er aandacht voor de borging van 

het 24-uurstoezicht, de rol van de mantelzorger(s), afstemming/samenwerking in de wijk met andere 

zorgprofessionals. En dus ook specifiek aandacht van zorgprofessionals en zorgorganisaties voor 

verantwoord thuis wonen.  

 

Ontwikkelagenda 

Het addendum betreft een aangepaste versie van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor 

langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie. In het addendum staat omschreven welke vereisten 

vanuit het kwaliteitskader verpleeghuiszorg wel van toepassing zijn voor langdurige zorg thuis met een 

Wlz-indicatie en daarnaast staan vereisten omschreven die meer specifiek van toepassing zijn voor 

langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie.  

 

De stuurgroeppartijen bieden dit addendum nadrukkelijk aan als een tijdelijk stuk. In de komende tijd 

wil de stuurgroep kwaliteitskader verpleeghuiszorg samen met de stuurgroep kwaliteitskader 

wijkverpleging onderzoeken hoe de verdere ontwikkeling van beide kwaliteitskaders kan bijdragen aan 

een eenduidige benadering van kwaliteit in de langdurige zorg thuis voor cliënten met een Wlz-

indicatie. Het is absoluut niet de bedoeling van partijen om zorgprofessionals en zorgorganisaties 

langdurig te belasten met een ‘derde kwaliteitskader’ zoals dit addendum mogelijk gezien kan worden.   

 

In de tweede helft van 2019 komen de twee stuurgroepen (verpleeghuiszorg en wijkverpleging) met 

een voorstel voor een gezamenlijke denkrichting en processtappen om te komen tot meer samenhang 

tussen de kwaliteitskaders verpleeghuiszorg en wijkverpleging, zo mogelijk in de vorm van één 

integraal kader voor de langdurige zorg met aandacht voor specifieke onderwerpen.  

 

 

Graag horen wij of u naar aanleiding van deze brief nog vragen heeft. Ook vernemen we graag of u 

kan instemmen met de indiening van het addendum bij het kwaliteitskader verpleeghuiszorg voor 

langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie.  

 

 

Met vriendelijke groet,  

 

namens de Stuurgroep Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg, 

 

Hans Buijing 

 
Bestuurder Zorgthuisnl 

 


