Set generieke kwaliteitscriteria vanuit patiëntenperspectief
De hierna genoemde generieke kwaliteitscriteria zijn geldend voor iedere chronische patiënt en
geformuleerd vanuit het perspectief van patiënten en naasten.
Uitgangspunt bij de criteria is dat alle zorgverleners werken binnen het kader van de geldende weten regelgeving in de zorg en conform de geldende richtlijnen en protocollen. Ook gaan we uit van
de verantwoordelijkheden en plichten die een patiënt heeft in de zorg, zoals die wettelijk
beschreven zijn in de WBGO. Deze regels voor zowel zorgaanbieder als patiënt worden hier dus
niet nogmaals vermeld.
De generieke en aandoeningspecifieke sets kwaliteitscriteria beschrijven de wensen, eisen en
verwachtingen die patiënten ten aanzien van de gezondheidszorg hebben. Daarom worden bij het
opstellen ervan partijen buiten de directe gezondheidszorg, zoals gemeenten en zorgverzekeraars,
buiten beschouwing gelaten.
De hieronder genoemde lijst met generieke kwaliteitscriteria is onderverdeeld per thema. Allereerst
noemen we echter de thema overstijgende kwaliteitscriteria.
Themaoverstijgende kwaliteitscriteria


De zorgverlener stelt de kwaliteit van leven van de individuele patiënt centraal in de zorg.



De zorgverlener verleent patiëntgerichte zorg die is afgestemd op de voorkeuren,
mogelijkheden en behoeften van de individuele patiënt.



De zorgverlener verleent zorg volgens de laatste richtlijnen, (zorg)standaarden,
protocollen, procedures en (regionale) samenwerkingsafspraken. Wanneer hij hiervan
afwijkt, bespreekt hij dit vooraf met een collega en andere betrokken zorgverleners,
motiveert hij het afwijken aan de patiënt en legt hij dit vast in het medisch dossier.



De zorgverlener is op de hoogte van eventuele andere aandoeningen van de patiënt en
stelt de totale ziektelast van de patiënt vast.



De zorgverlener waarborgt de privacy van de patiënt.



De zorgverlener legt alle afspraken met de patiënt vast.



De zorgverlener betrekt, in overleg met de patiënt zelf, naasten van de patiënt bij de zorg
in alle fasen.



De patiënt heeft vrije keuze van zorgaanbieder en zorgverlener.



De zorgverlener stelt in samenspraak met de patiënt de behandeldoelen vast en bespreekt
de verwachtingen van patiënt en zorgverleners hierbij. Zij overleggen en werken samen om
de afgesproken behandeldoelen te bereiken.



De zorgaanbieder betrekt patiënten(organisaties) bij het inrichten en verbeteren van de
zorg.

Regie over de zorg
De patiënt maakt indien mogelijk en gewenst zelf keuzes t.a.v. behandeling en zorg. De
zorgverlener geeft hem hierbij de ruimte om zoveel mogelijk eigen regie te voeren.


De zorgverlener brengt de patiënt op de hoogte van de verschillende mogelijkheden van
behandeling en/of begeleiding (inclusief niet behandelen en/of begeleiden).



De zorgverlener geeft de patiënt alle informatie die deze nodig heeft om zelf weloverwogen
keuzes over de zorg te kunnen maken.



De zorgverlener heeft een coachende rol bij het maken van keuzes door de patiënt.



De zorgverlener stimuleert proactief het voeren van de eigen regie door de patiënt.



De zorgverlener maakt samen met de patiënt afspraken over de rol die de patiënt heeft
binnen de behandeling of begeleiding.

Effectieve zorg
De patiënt krijgt de meest effectieve behandeling(en) en begeleiding aangeboden.


De zorgverlener verleent zorg volgens de laatste stand van wetenschap en praktijk.



De zorgverlener zorgt dat de informatie in het medisch dossier juist, actueel en volledig is.



De zorgverlener verheldert de zorgvraag.



De zorgverlener legt eventuele comorbiditeit en/of multimorbiditeit vast in het medisch
dossier. Hij stemt de behandeling en begeleiding van deze verschillende aandoeningen op
elkaar af.



De zorgverlener is deskundig en ervaren op het gebied van het behandelen en begeleiden
van de betreffende patiëntengroep.



De zorgverlener verwijst door in gevallen waarin hij de benodigde kennis en ervaring mist.



Zorgverlener en patiënt evalueren periodiek of de behandeling of begeleiding van de
patiënt effectief is en of er belemmeringen zijn om de afgesproken doelen te bereiken. Zo
mogelijk heffen zij belemmeringen op en stellen zij de doelen bij.

Toegankelijke zorg
De zorg is voor de patiënt tijdig beschikbaar, goed bereikbaar, goed betaalbaar en goed
toegankelijk.


De Treeknormen zijn van toepassing, tenzij er afwijkende normen voor wacht- en/of
toegangstijden zijn vastgelegd.



De zorglocatie is goed bereikbaar met auto en openbaar vervoer.



De zorglocatie is fysiek goed toegankelijk.



De zorgverlener stemt dag en tijdstip van afspraken af met de patiënt.



De wachttijd in de wachtkamer van de zorgverlener is acceptabel.



De patiënt heeft een goed bereikbaar aanspreekpunt voor zijn behandeling en/of
begeleiding.



De patiënt weet waar hij, 24 uur per dag, 7 dagen per week, terecht kan in acute situaties.



De zorgverlener informeert de patiënt over problemen met de bekostiging van medicijnen
of andere behandelingen die onderdeel zijn van de behandeling en begeleiding van de
patiënt en zoekt, voor zover mogelijk, naar alternatieven.

Continuïteit van zorg
De patiënt weet wie verantwoordelijk is voor zijn zorg. De patiënt ervaart naadloze overgangen
tussen zorginstellingen, tussen afdelingen en tussen zorgverleners.


De betrokken zorgverleners stemmen de behandeling en begeleiding met elkaar af.



Per patiënt is de verantwoordelijkheidsverdeling over zijn zorg vastgelegd. De patiënt weet
wie zijn hoofdbehandelaar, zijn aanspreekpunt en zijn zorgcoördinator is.



De hoofdbehandelaar en de zorgcoördinator zijn op de hoogte van de zorg gegeven door
alle betrokken zorgverleners.

Informatie, voorlichting en educatie
De patiënt ervaart begrijpelijke en op zijn of haar voorkeuren en mogelijkheden afgestemde
informatie, voorlichting en educatie.


De zorgverlener biedt informatie passend bij de informatiebehoefte van de patiënt.



De zorgverlener biedt informatie via de meest voor de patiënt geschikte informatiekanalen
(mondeling, schriftelijk, digitaal) aan.



De zorgverlener toetst regelmatig of de patiënt de informatie heeft ontvangen en begrepen
of dat nadere toelichting nodig is.



De verschillende zorgverleners geven eenduidige informatie aan de patiënt.



De zorgverlener bespreekt met de patiënt (en, in overleg met de patiënt, zijn naasten):
o

De aandoening

o

Alle behandel- en begeleidingsmogelijkheden, binnen en buiten eigen instelling

o

Per behandel- en begeleidingsmogelijkheid:


Effectiviteit / verwacht resultaat op korte en lange termijn



Mogelijke complicaties en bijwerkingen



Voor- en nadelen van de behandeling, consequenties van het niet volgen
hiervan

o

Zorgproces (welke zorgverlener doet wat en wanneer?)

o

Rol en verantwoordelijkheid van de patiënt

o

Gezonde leefstijl

o

Meerwaarde van patiëntenorganisaties en uitwisseling van ervaringen met
medepatiënten.

o

Het effect van de aandoening op het leven van de patiënt (leren omgaan met de
aandoening)

o

Waar men terecht kan met meldingen van incidenten, klachten en/of claims en de
verschillende mogelijke klachtwegen.

Emotionele ondersteuning, empathie en respect
De patiënt voelt zich gehoord en begrepen en krijgt ondersteuning op psychosociaal vlak waar
nodig.


De zorgverlener peilt de behoefte aan psychosociale hulp, biedt zo nodig ondersteuning of
verwijst door.



De zorgverlener neemt voldoende tijd, luistert aandachtig, neemt de patiënt serieus, geeft
begrijpelijke uitleg en wekt vertrouwen.

Patiëntgerichte omgeving
De patiënt ervaart een geschikte en prettige (behandel)omgeving.


De inrichting van de ruimtes en de faciliteiten van zorglocaties sluiten aan bij de behoeften
en mogelijkheden van de patiënt.

Veilige zorg
De patiënt ervaart een veilige (behandel-)omgeving.


De zorgverlener registreert en analyseert meldingen van incidenten en complicaties,
meldingen van patiënten, klachten en claims, bespreekt deze met alle betrokkenen en
gebruikt deze uitkomsten om verbeteringen in de zorg te bewerkstelligen.



De zorgverlener nodigt de patiënt uit om mee te werken aan de veiligheid van zijn eigen
behandeling.



De zorgverlener neemt signalen van de patiënt serieus die kunnen leiden tot mogelijk
onveilige situaties.



De zorgverlener en de patiënt weten welke medicijnen de patiënt gebruikt op basis van een
beschikbaar actueel medicatieoverzicht.



De zorgverlener vraagt aan de patiënt naar de zelfzorgmiddelen die hij gebruikt en recente
wijzigingen van het medicatiegebruik.



De zorgverlener is alert op bijwerkingen van medicijnen en de beïnvloeding van
verschillende medicijnen op elkaar.

Kwaliteit van zorg transparant
Patiënten en hun naasten hebben inzicht in de (organisatie van de) zorgaanbieder en de
uitkomsten van de zorg (resultaten) van de zorgaanbieder.


De zorgaanbieder maakt informatie over de zorgverleners inzichtelijk voor de patiënt. Dit
betreft opleiding, ervaring/deskundigheid en eventuele specialisaties.



De zorgaanbieder maakt informatie over zijn organisatie inzichtelijk voor de patiënt. Dit
betreft beschikbare voorzieningen, apparatuur en werkwijze/logistiek.



De zorgaanbieder werkt mee aan het meten van de kwaliteit van zorg en het op een
begrijpelijke manier inzichtelijk maken van deze informatie voor de patiënt.

Kosten transparant
Patiënten en hun naasten hebben inzicht in de kosten van behandelingen/zorg en de vergoedingen
hiervan.



De zorgverlener maakt de kosten van de behandeling en begeleiding inzichtelijk voor de
patiënt.



De zorgverlener maakt inzichtelijk voor de patiënt welke kosten van behandeling en
begeleiding worden vergoed en welke de patiënt geheel of gedeeltelijk zelf moet betalen.

