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Introductie
Voor u ligt de nieuwe versie van het Programma van Eisen voor een ECD. De stelselwijzigingen die
per januari 2015 gaan gelden in combinatie met een aantal landelijke ontwikkelingen rond ECD
toepassingen zijn voor ActiZ aanleiding geweest om het Programma van Eisen aan te passen tot een
nieuwe versie 4.0 en deze te publiceren.
Dit document beschrijft vooral de functionele eisen die bruikbaar zijn om als zorgaanbieder de juiste
keuze te kunnen maken uit het aanbod van ECD systemen. ECD-leveranciers kunnen dit programma
van eisen gebruiken ter ondersteuning van hun productontwikkeling en zich vooral onderscheiden
door de opbouw en vormgeving van deze functionaliteiten in hun ECD.

1.1.

Achtergrond

In de zomer van 2005 heeft ActiZ, ondersteund door het ministerie van VWS, de opdracht gegeven
een landelijk project op te starten rond het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). De hoofddoelstelling
van het project was een passend ECD aan de gehele VVT sector beschikbaar te stellen en het
overdragen van kennis en ervaring op het gebied van het Elektronisch Cliënten Dossier (ECD). Een
tweede doelstelling van het project was om een basis Programma van Eisen voor een ECD voor de
VVT op te stellen waar de collectieve eisen voor een ECD voor VVT-organisaties in was beschreven.
Leveranciers konden met het Programma van Eisen hun productontwikkelingsbeleid baseren op basis
van de collectieve marktvraag en hiermee zorgorganisaties in de VVT beter bedienen.
Aan de andere kant hoefden zorgorganisaties niet meer het wiel uit te vinden en kregen hiermee een
basis om een ECD te (kunnen) beoordelen. Zorgorganisaties konden op basis van dit collectieve
Programma van Eisen een betere keuze maken uit de beschikbare ECD toepassingen in de markt.
De eerste versie van het Programma van Eisen voor een ECD werd in 2006 door ActiZ gepubliceerd in
combinatie met het ECD procesmodel, ECD casuïstiek, een ECD implementatiedraaiboek en
trainingen ter ondersteuning van de zorgorganisaties in de VVT. Het Programma van Eisen voor een
ECD voor de VVT (en later ook voor VGN) heeft, terugkijkend, geleid tot een impuls voor de
ontwikkeling en het gebruik van een ECD bij zorgorganisaties en het ontstaan van een aantal nieuwe
aanbieders van ECD oplossingen in de langdurige zorg.
Hierna zijn, steeds bij stelselwijzigingen en/of significante wijzigingen rond ECD toepassingen, nieuwe
versies gepubliceerd, tot aan deze meest recente 4.0 versie.
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1.2.

Onderdelen van het cliëntdossier

Een ECD is een hulpmiddel, in de kern een cliëntvolgsysteem, dat het primaire proces van de zorg- en
dienstverlening ondersteunt. In het ECD komen kwalitatieve en kwantitatieve cliëntgegevens bij
elkaar.
Er worden binnen de VVT veel verschillende termen gebruikt voor cliëntgerelateerde dossiers en
zorgplannen. Hierdoor bestaat onderling veel verwarring met wat er nu feitelijk bedoeld wordt.
We hebben in dit document geprobeerd om in onderstaande beschrijving en figuur een logische en
visuele ordening aan te brengen en eenduidige termen te gebruiken zodat helder is wat er mee
wordt bedoeld.

Figuur 1 – Onderdelen en terminologie Cliëntdossier

Het Cliëntdossier is de verzamelnaam voor alle beschikbare informatie van de cliënt die aanwezig is,
zowel digitaal als op papier. Het cliëntdossier bevat onder andere de zorg- en
dienstverleningsovereenkomst, het wettelijke zorgplan, het indicatiebesluit en administratieve
cliëntgegevens, het medisch dossier met meetschalen en onderzoeken met bijlagen. Ook de
monodisciplinaire behandel- en werkplannen en het archief van de cliënt zijn onderdelen van het
cliëntdossier.
Het hoogste niveau zijn de (juridische) leveringsvoorwaarden of de Zorg- en
dienstverleningsovereenkomst. Deze wordt ondertekend voor akkoord door de cliënt bij het starten
van de dienstverlening.
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De term Zorgplan betreft het wettelijke verplichte zorgplan. Zowel het Zorgplan als de Zorg- en
dienstverleningsovereenkomst zullen met instemming van de cliënt (of diens wettelijke
vertegenwoordiger) moeten worden geaccordeerd. Het zorgplan is onderdeel van het cliëntplan.
Het multidisciplinair, of nog beter interdisciplinaire, Cliëntplan gaat verder dan het wettelijke
gedeelte in het zorgplan. Het cliëntplan is een algemene naam voor het zorgplan van de cliënt waar
minimaal het wettelijk verplichte zorgplan inzit aangevuld met specifieke informatie waar een
zorgorganisatie zelf voor kiest als relevant voor haar cliënten (doelgroepen).
In het cliëntplan is er vaak sprake van een logische ordening en/of classificatie van de informatie. Als
een zorgorganisatie bijvoorbeeld kiest voor de domeinen van het ordeningsprincipe ‘Zorgleefplan’
voor intramurale ‘longstay’ cliënten dan wordt het cliëntplan vaak ook zelf Zorgleefplan genoemd.
Als de zorgorganisatie kiest voor SAMPC als ordening voor bijvoorbeeld een revalidatiecliënt, waar de
focus ligt op medisch herstel, wordt het ook wel eens een Revalidatieplan genoemd.
In de wijkverpleging en thuiszorg zijn Omaha, Nanda/NIC/NOC, ICF en Rai veel gebruikt als ordeningen/of classificatiesystemen.
De keuze voor een of meerdere ordenings- en/of classificatie systemen kan de zorgorganisatie zelf
bepalen. Over het algemeen is het verstandig om dit zo veel mogelijk te standaardiseren, omdat de
impact van deze keuze grote gevolgen heeft voor de werkwijze, scholing en inrichting van een ECD.
De cliëntkaart is een veel gebruikte term om het (zorg) arrangement van een cliënt te duiden. Hierin
staan de specifieke kenmerken die relevant zijn en de afspraken die met de cliënt gemaakt zijn.
Welke dienstverlening is afgesproken, welke dag van de week en hoe vaak.
Een cliëntagenda (of agenda van de cliënt) bevat de concrete afspraken op individueel niveau in de
tijd weg gezet (‘bv. agenda op Microsoft Outlook niveau’) met concreet dag, tijdstip, duur en
betrokken personen.
In een ECD is ook ruimte nodig voor monodisciplinaire plannen. De informatie in deze plannen is in
de overdracht en communicatie alleen relevant voor ‘collegiale waarneming ‘ en staat soms in een
vaktaal beschreven van de desbetreffende discipline. Bij de waarneming van een discipline kan de
geautoriseerde vakcollega deze specifieke informatie van de cliënt inzien en indien nodig wijzigen of
aanvullen.
De basisadministratie van een cliëntdossier bevat alle administratieve achtergrond gegevens van een
cliënt inclusief de specifieke bijlagen van het cliëntdossier zoals eventuele laboratoriumuitslagen,
ingevulde antwoorden van meetschalen en (eventueel gescande) archiefstukken die relevant zijn.
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1.3.

Goed gebruik Programma van Eisen

Dit document beschrijft het Programma van Eisen voor een ECD voor de zorgorganisaties in de sector
VVT. Hierbij is een splitsing gemaakt in collectieve eisen en specifieke eisen. De collectieve eisen zijn
relevant voor alle zorgorganisaties in de VVT sector.
De specifieke eisen hebben geen collectief karakter maar zijn wel eisen zijn die voor een individuele
zorgorganisatie van groot belang zijn om aan te sluiten bij de specifieke procesgang. In de bijlagen is
ter illustratie een overzicht van specifieke eisen geschetst die zorgorganisaties hebben benoemd en
bijdragen aan de keuze voor een passend ECD.
De term ECD systeem staat in dit document voor een (combinatie van) geautomatiseerde
toepassing(en). Dit betekent dat, afhankelijk van het aanbod van ECD systemen, het een
geïntegreerd ECD systeem is dat een brede dekking heeft voor meerdere cliëntgroepen of een
combinatie is van twee meer gespecialiseerde ECD modules of (deel)systemen. Deze keuze is
afhankelijk van de eigen visie en voorkeur van de zorgorganisatie en het beschikbare aanbod van ECD
oplossingen in de markt.
Dit document beschrijft vooral de functionele eisen die bruikbaar zijn om de juiste keuze te kunnen
maken uit het aanbod van ECD systemen.
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Totstandkoming van dit document
Het Programma van Eisen voor het ECD is in diverse stadia met verschillende betrokkenen, zoals
zorgorganisaties in de VVT-sector, branche- en belangenvertegenwoordigers, beleidsmakers op de
betreffende gebieden, ECD leveranciers en inhoudelijk experts, getoetst en aangevuld.
Doel is om zowel de wettelijke, technische en functionele kaders als de functionele eisen en wensen
aan het ECD systeem zo veel mogelijk actueel te houden in verband met de ontwikkelingen binnen
de VVT-sector.
Deze huidige versie 4.0 is als volgt tot stand gekomen:
Versie 4.0: verwerken stelselwijzigingen en actualisering wet- en regelgeving, toevoeging
eisen voor een cliëntportaal, specifieke eisen wijkverpleging en GRZ, bredere
ondersteuning cliëntgroepen, ordeningssystemen en classificatiesystemen

September 2014januari 2015

Versie 3.2: actualisering wet- en regelgeving; Toevoeging eisen op het gebied van
dossiers voor behandeldisciplines; Toevoeging (sociaal) netwerk van de cliënt.

Oktober 2012

Versie 3.1: eisen en criteria voor DBC registratie en facturatie voor de GRZ

Juli 2012

Versie 3.0.b: actualisering wet- en regelgeving, NictiZ documentatie en AZR

Januari 2011

Versie 3.0.a: tekstuele verbeteringen Programma van Eisen

September 2009

Versie 3.0: : actualisering wet- en regelgeving, voortschrijdend inzicht ECD-pilotprojecten

April 2009

Publicatie versie 2.2 na goedkeuring

April 2007

Versie 2.2: opstellen Definitief Programma van Eisen

Februari - maart 2007

Versie 2.0: Laatste input voor definitieve versie uit bespreking met ICT leveranciers

Januari - februari 2007

Toetsen Programma van Eisen bij pilotzorgorganisaties en bijstelling waar noodzakelijk

September 2006 –
januari 2007

Gelegenheid tot reacties op 2e concept en verwerken commentaar en aanvullingen
zorgorganisaties en ECD Leveranciers

Juni - augustus 2006

Bespreken 2e concept voor externe plaatsing op websites

Juni 2006

Bespreking met ECD leveranciers en verwerken commentaar en aanvullingen en
opstellen definitief Programma van Eisen als uitgangspunt voor de pilots

April - mei 2006

Versie 1.0: Vaststellen concept Programma van Eisen voor externe bespreking

April 2006

Versie 0.2: Verwerken aanvullingen en opstellen eerste concept voor externe bespreking

Maart - april 2006

Toetsing en aanvullingen opzet PvE met zorgorganisaties (1e ring) en vaststellen wettelijk
kader vastgesteld in Programma Commissie

Maart 2006

Versie 0.1: Voorzet Programma van Eisen op basis van wettelijk kader, procesgang en
recente ontwikkelingen

Februari - maart 2006

Voorgesprekken met Kennispartners op het gebied van ECD’s

Februari 2006

Inventarisatie en bespreking wettelijk kader met VWS en ActiZ

Januari 2006

Ook nu dit Programma van Eisen na de update weer een definitieve status heeft, blijft het een levend
document dat –wanneer daartoe aanleiding is– in een nieuwe (tussen)versie zal worden uitgebracht.
Mocht u vragen, aanvullingen (graag ook met een onderbouwing) of opmerkingen hebben over het
Programma van Eisen hebben dan kunt u deze via info@clientendossier.nl doorgeven.

© Advisaris

ActiZ Programma van Eisen ECD versie 4 0-definitief

Pagina 7 van 90

Leeswijzer
Grondtonen en actuele ontwikkelingen vormen de noodzaak en basis van deze nieuwe versie 4.0 van
het Programma van Eisen voor een ECD. Na de eerste drie inleidende hoofdstukken worden deze
grondtonen en ontwikkelingen geschetst in hoofdstuk 4.
Hoofdstuk 5 schetst de relatie tussen het primaire proces, het Zorg en informatiemodel, het ECD en
het Programma van Eisen.
Hoofdstuk 6 beschrijft de kaderstellende eisen. Naast het ondersteunen van het Zorg en
informatiemodel zijn er ook proces onafhankelijke eisen en wensen aan het ECD, de zogenaamde
kaderstellende eisen. De kaders bestaan uit wetten, richtlijnen, veldnormen en handreikingen voor
zover relevant voor het gebruik van het ECD.
Hoofdstuk 7 schetst het Zorg en informatiemodel nog eens als kapstok voor de functionele eisen in
de hoofdstukken 8, 9 en 10.
Hoofdstuk 8 bestaat uit de eisen in de aanmeldingsfase.
Hoofdstuk 9 bestaat uit de eisen in de zorg- en dienstverleningsfase.
Hoofdstuk 10 bestaat uit de eisen in de afmeldingsfase.
Hoofdstuk 11 gaat in op de ontwikkeling van zogenaamde ‘cliëntportalen’ die een koppeling krijgen
met het ECD systeem van de zorgorganisatie.
Hoofdstukken 12, 13 en 14 beschrijven de diverse rapportagevormen vanuit het ECD: de interne
managementrapportage, de externe rapportage en de rapportage rond declaratie en
verantwoording. Dit is tevens het einde van het collectieve deel.
Hoofdstuk 15 schets de specifieke functionaliteit voor het GRZ proces
Hoofdstuk 16 schetst de specifieke functionaliteit voor het proces van de wijkverpleging.

Bijlage Specifieke eisen zorgorganisatie schetst ter illustratie zorgorganisatie specifieke eisen voor
een ECD, die als aanvulling op het collectieve deel kunnen dienen.
Bijlage Begrippenlijst met uitleg van afkortingen en toelichtingen op de gebruikte terminologie.
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ECD grondtonen en ontwikkeling
4.1.

Grondtonen ECD

Van oorsprong zit de kern van de
verandering in de werkwijze van het
primaire proces met het hulpmiddel
ECD vooral in de volgende aspecten:
1. Een hulpmiddel (ECD) dat
aansluit op de (voorgenomen)
werkwijze voor zorgorganisaties.
Hierbij afscheid nemend van
‘digitale kladblokken’, dus
bewust de weg inslaand van een
hulpmiddel dat een
Figuur 2 - Van intern en gesloten naar open en extern georiënteerd
werkwijze/werkproces van
hulpmiddel
zorgorganisaties ondersteunt. Het
ECD zorgt dat kritische informatie in het proces wordt gebracht, op het moment en plaats van
beslissing of handeling (point of care). Het ECD zorgt voor signalering ingebed in het (werk)
proces van de gebruiker;
2. Ondersteunen van een methodische interdisciplinaire werkwijze, waarbij een aantoonbare
relatie wordt aangebracht tussen kwalitatieve zorg- en behandeldoelen en de uitvoering hiervan
(cyclisch proces);
3. De mogelijkheid om de vraagsturing van een cliënt in de werkwijze sterker te verankeren;
4. Het kunnen aggregeren van noodzakelijke informatie/kwaliteitsvelden die een wezenlijk
onderdeel zijn voor het kwaliteitskader verantwoorde zorg en de externe verantwoording
hiervan;
5. Een werkwijze en hulpmiddel dat recht doet aan de bewaking en de balans tussen de
verpleegkundige diagnose, de indicatie en de balans tussen kwaliteit en kwantiteit;
6. De mogelijkheid voor het gebruik van ordeningssystemen in een ECD (zoals SAMPC, Zorgleefplan
ed.) als systematiek voor structurering van data en beschrijven van kenmerken van een cliënt;
7. Een ondersteunend hulpmiddel voor interne rapportage (bedrijfsvoering) en afgeleide externe
rapportages vanuit het primair proces;
8. Informatie-uitwisseling op externe raakvlakken. Hiervoor zijn standaardisatie afspraken op
landelijk niveau (o.a. HL-7 berichten, E-overdracht en dergelijke, zie ook het technisch kader en
de richtlijnen van NictiZ in dit programma van eisen);
9. Een mobiel hulpmiddel voor het ondersteunen van zorg- en ondersteuning in een omgeving met
steeds grotere geografische spreiding en uitbreiding ketenzorg;
10. De ontwikkeling van een ECD tot een integraal cliëntvolgsysteem. Onder andere doordat ook de
gegevens van potentiële cliënten worden vastgelegd en uitgewisseld kunnen worden;
11. De mogelijkheid van het vastleggen van meerdere financieringsbronnen en -vormen (Wlz, Zvw,
Privaat, DBC, WMO);
12. Een hulpmiddel ter ondersteuning van communicatie met cliënt familie en vertegenwoordigers
(informatievoorziening, rapportage en planning) en een verdere door ontwikkeling naar de cliënt
als regisseur van het eigen dossier;
13. De ontwikkeling van een intern georiënteerd en gesloten systeem naar een meer extern
georiënteerd en open en modulair hulpmiddel (zie ook bovenstaande figuur 2).
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4.2.

Ontwikkelingen ECD

De stelselwijzigingen die per januari 2015 gelden in combinatie met een aantal maatschappelijke,
technische en landelijke ontwikkelingen rond ECD toepassingen zijn voor ActiZ aanleiding geweest
om het programma van eisen aan te passen tot een nieuwe versie 4.0 en deze te publiceren. Deze
veranderingen zijn deels een voortschrijdend inzicht bij zorgorganisaties hoe ze de verdere
doorontwikkeling zien van een ECD, maar hebben ook betrekking op de veranderende wet- en
regelgeving waar zorgorganisaties mee te maken hebben.

Figuur 3 - Belangrijkste actuele veranderingen in de VVT-sector

De volgende actuele ontwikkelingen hebben een wezenlijke invloed op het PvE van een ECD:
1. Stelselwijzigingen AWBZ-Wlz-WMO-Zvw: Nieuwe communicatiestandaarden en verschuiving
van de AWBZ naar WMO, Zvw en Wlz;
2. Diversificatie ontwikkeling: Meerdere cliëntgroepen, meerdere financieringsvormen, meerdere
soorten registatie- en declaratie-eisen, meerdere ordenings- en classificatiesystemen. Hoe
houden we deze diversificatie die door de overheid en maatschappelijke ontwikkelingen wordt
ingezet beheersbaar en begrijpelijk voor onze medewerkers en clienten?;
3. De wens om interdisciplinair werken goed te ondersteunen in een ECD is door VVT organisaties
nadrukkelijk gevraagd om dit als eis op te nemen. Een goede samenwerking tussen zorg &
welzijn, medici, paramedici, ketenpartners en het sociale netwerk van een cliënt is cruciaal voor
de cliënttevredenheid en kwaliteit van zorg en behandeling;
4. Ontwikkelingen Ordenings- en classificatiesystemen: Op dit moment worden vooral de
domeinen uit het ZLP, SAMPC, Nanda/NIC/NOC, ICF en Rai als ordenings- en
classificatiesystemen gebruikt binnen de VVT. Hier komt Omaha bij. Dit roept de vraag op voor
zorgorganisaties hoe men hier mee om moet gaan. Harmonisatie of diversificatie van ordeningsen classificatiesystemen is zeer actueel;
5. Cliëntportaal: Ooit begonnen als een ‘beperkte inkijkdoos naar een ECD’, inmiddels zijn er
beelden over een langetermijn horizon richting een Persoonlijk GezondheidsDossier (PGD) van
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6.

7.
8.
9.
10.

1.

en voor de cliënt waar de zorgaanbieder straks ‘te gast is’. Een clientportaal wordt steeds meer
gezien als een (zinvolle) tussenfase op weg naar een Persoonlijk GezondheidsDossier;
Ontwikkelingen naar meer modulaire opbouw ECD functies die samen een bibliotheek vormen
van ‘APPS’ en meetprogramma’s die bij en door de cliënt zelf wordt gebruikt, resulterend in
automatische meetwaarden en grafieken die kunnen worden doorgeven aan geautoriseerde
professionals;
Self-service ontwikkelingen en efficiëntie en registratie bij de Bron;
Communicatie tussen ketenpartners middels E-overdracht een poging richting standaardisatie;
De afweging tussen een Integraal ECD voor alle cliënt doelgroepen versus een of meerdere
specialistische ECD’s per (cliënt)doelgroep;
De afweging tussen een zeer flexibel in te richten ECD versus een gestandaardiseerd prefab
ECD op basis van good practice? Een flexibele gereedschapskist in een ECD om zelf in te richten
of ‘what you see is what you get, and not more than that’.

Stelselwijzigingen

In 2015 is de Algemene wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) ingrijpend hervormd. Voor
achtergrondinformatie over deze stelselwijzigingen kunt u de volgende bronnen gebruiken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Ministerie van VWS: www.rijksoverheid.nl
Ministerie van VWS: www.dezorgverandertmee.nl
Ministerie van VWS: www.hoeverandertmijnzorg.nl
Rijksoverheid: www.regelhulp.nl
Informatie over zorgregistratie: www.zorgregistratie.nl
Informatie over de hervorming langdurige zorg: www.hervorminglangdurigezorg.nl
Informatiestandaarden Zorg en Ondersteuning: www.istandaarden.nl
Informatievoorziening Zorg en Ondersteuning: www.platform-izo.nl
Centrum voor Indicatiestelling: www.CIZ.nl
Zorgverzekeraars Nederland: www.zn.nl
Nederlandse zorgautoriteit: www.nza.nl
Vektis standaarden: www.vektis.nl
Zorginstituut Nederland: www.zorginstituutnederland.nl

Voor de VVT brengen de stelselwijzigingen de volgende grote veranderingen met zich mee:
1. De AWBZ is over gegaan naar de Wet langdurige zorg (Wlz) voor de meest kwetsbare
mensen met een psychische stoornis en voor kwetsbare ouderen en mensen met een
beperking die 24 uur per dag blijvend zorg in de nabijheid en/of permanent toezicht nodig
hebben;
2. Verpleging en verzorging bij zorg thuis komen te vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw);
3. Gemeenten krijgen nieuwe verantwoordelijkheden met de Wet Maatschappelijke
Ondersteuning (WMO). Begeleiding en dagbesteding zat in de AWBZ en valt nu onder de
Gemeenten.
Deze stelselwijzigingen hebben ook impact op het programma van eisen voor een ECD. De
communicatiestandaarden voor de Wlz, WMO en Zvw gaan veranderen en dat betekent een
aanpassing in de ECD systemen, welke voor 1 januari 2015 doorgevoerd moet zijn.

© Advisaris

ActiZ Programma van Eisen ECD versie 4 0-definitief

Pagina 11 van 90

Deze nieuwe communicatiestandaarden zijn bekend onder de namen: iWlz, iWmo en iZvw. Voor de
Zvw (iZvw) worden de communicatiestandaarden beheerd door Vektis.
Voor de Wlz (iWlz), Wmo (iWmo) en ook voor de Jeugdwet worden deze communicatiestandaarden
beheerd door het Zorginstituut Nederland. Via bovenstaande websites van Vektis en het
Zorginstituut Nederland zijn de specificaties van de actuele mutatieberichten en
communicatiestandaarden te vinden.

2.

Diversificatie

Meerdere cliëntgroepen, meerdere financieringsvormen, meerdere registratie- en declaratie eisen
en nu ook meerdere ordenings- en classificatie systemen. Diversificatie is een trend die
onmiskenbaar de laatste jaren opkomt. Deze diversificatie ontwikkelingen staan enigszins haaks op
de behoefte binnen een zorgorganisatie om zaken eenvoudiger te maken en meer te harmoniseren
en te standaardiseren. Veel bestuurders vragen zich af hoe ze deze toenemende diversiteit nog
begrijpelijk houden voor uitvoerende medewerkers en cliënten.
Een modern ECD systeem kan hierbij ondersteunen door zorg medewerkers niet te belasten met
complexe declaratie eisen en dit ‘onder de motorkap’ goed in te richten in het ECD zodat het
behapbaar blijft voor medewerkers. Het belang van een goed arrangement of zorgpaden en
behandelpaden kunnen opstellen waar de relatie tussen activiteiten en financieringsbronnen goed is
geborgd zal belangrijker worden voor Zorgorganisaties. Dit is niet alleen voor de juiste registratie en
declaratie relevant, maar ook om een werkwijze voor medewerkers in te voeren die minder
afhankelijk is van de veranderende regelgeving.

3.

Interdisciplinair werken

Een goede samenwerking tussen zorg & welzijn, medici, paramedici, ketenpartners en het sociale
netwerk van een cliënt is cruciaal voor de cliënttevredenheid en kwaliteit van zorg en behandeling.
Écht interdisciplinair werken blijkt in de praktijk een lastige puzzel om te realiseren. Het vereist een
heldere visie, een vasthoudend beleid van de Raad van Bestuur en een werkwijze die deze visie
ondersteunt. Hierbij kan een ECD systeem ondersteunend zijn om, in ieder geval, binnen de
zorgorganisatie interdisciplinaire samenwerking te faciliteren.
Een keuze voor meerdere ECD deelsystemen van meerdere leveranciers maakt de uitdaging groter
om interdisciplinair te werken. Het is zeker niet onmogelijk, maar vereist een goede regie en
samenhang. Hoe loopt het proces? Welke gegevens zijn leidend en in welk systeem wordt dit
opgeslagen? Hoe vindt synchronisatie plaats en op welke wijze gebeurt dit? Wie is
eindverantwoordelijk voor de goede werking van de koppelingen en integratie? Dit zijn zomaar wat
praktische vragen die goed in beeld moeten zijn voordat je een verantwoorde keuze kunt maken.
Vooralsnog zullen er koppelingen noodzakelijk zijn om cliëntgegevens uit te wisselen tussen
ketenpartners in de zorg. Door de stelselwijzigingen ontstaan er nieuwe samenwerkingsverbanden
en krijgt het begrip ‘ketenpartners’ een bredere lading. Samenwerking met Gemeenten en collega
zorgaanbieders in de Cure en Care wordt belangrijker om goed te organiseren. Commerciële partijen
springen hierop in en er zijn inmiddels meerdere manieren om (regionaal of landelijk) cliëntgegevens
uit te wisselen tussen ketenpartners. Voorbeelden hiervan zijn ‘zorgring’, ‘zorgdomein’ en ‘zorgmail’.
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Belangrijk is om de ketencommunicatie zoveel mogelijk met standaard berichtenverkeer en
berichten standaards te laten plaats vinden (zie ook het technisch kader).
Een keuze voor één geïntegreerd ECD systeem om als interdisciplinair cliëntvolgsysteem te gaan
gebruiken vergemakkelijkt de onderlinge (interne) uitwisseling van gegevens, maar betekent bijna
altijd ergens een functionele concessie voor een specifieke cliëntdoelgroep. Gespecialiseerde
deelsystemen (bijvoorbeeld voor specifieke cliëntgroepen, aparte declaratiesystemen, aparte
behandeldossiers en/of gescheiden cliëntportalen) zullen altijd een betere toegesneden en
gespecialiseerde functionaliteit kennen voor de specifieke deeloplossing of cliëntdoelgroep, maar
betekent vaak een concessie voor een adequate onderlinge uitwisseling van gegevens en het
interdisciplinaire werken binnen een zorgorganisatie.

Figuur 4 – Interdisciplinair werken in het cliëntdossier

Dit vraagt wel om een weloverwogen overall afweging van de Raad van bestuur waar het
zwaartepunt ligt: een optimale ondersteuning van de deeloplossing(en) met een concessie voor
interdisciplinair werken of de keuze voor een geïntegreerd en interdisciplinair ECD systeem met een
functionele concessie voor sommige deeloplossingen. Deze keuze is specifiek en sterk afhankelijk van
visie en beleid van de betreffende zorgorganisatie.
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4.

Ordenings- en classificatiesystemen

Een steeds belangrijker eis voor een modern ECD is dat in een ECD een of meerdere ordenings- en/of
classificatiesystemen flexibel ingericht kunnen worden met de onderstaande gelaagdheid.

Figuur 5 – Gelaagdheid ordenings- en classificatiesysteem

Hiermee kan een zorgorganisatie zelf een keuze maken in de gewenste ordening en eventuele
specifieke aanvulling van eigen domeinen. Met het oog op een toename van meerdere
cliëntgroepen en meerdere soorten ordening- en classificatiesystemen (denk hierbij bijvoorbeeld
aan het gebruik van de ordening van SAMPC voor de cliëntgroep GRZ, de ordening van
Zorgleefplan en classificatie van Rai voor Intramuraal verpleeg en verzorging en de ordening- en
classificatie van Omaha, Rai en Nanda/NIC/NOC en ICF voor de wijkverpleging) is de flexibiliteit
van de inrichting van een ECD op dit gebied een belangrijke functionele eis geworden.
Voor cliënten in de langdurige zorg is er door ActiZ het zorgleefplan ontwikkeld, als voorkeurs
ordeningssysteem voor dossiervorming. Voor revalidatie cliënten (GRZ) wordt binnen de
ouderenzorg vaak SAMPC als ordeningssysteem gehanteerd gezien het herstelgerichte en
medische karakter. Het Omaha-systeem is door ActiZ als vertrekpunt gekozen voor de
ontwikkeling van een professionele standaard voor de (wijk)verpleging.

5.

Cliëntportaal en/of Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD)?

De meeste ECD oplossingen hebben inmiddels een zogenaamd ‘cliëntportaal’. De ontwikkeling van
cliëntportalen is veelal gestart voor cliënten en familie als mogelijkheid om het zorgplan in te kunnen
kijken via een internet portaal. Inmiddels bevatten deze cliëntportalen veel meer functionaliteit.
Naast het inzien van het zorgplan, wordt vandaag de dag, vaak ook de mogelijkheid geboden voor
het inzien en muteren van een cliëntagenda en een chatfunctie om de afstemming tussen het sociale
netwerk en de professionele zorg te faciliteren. Binnen de overheid wordt nagedacht over de opzet
van een integraal burger dossier met hierin informatie uit de basisadministratie maar ook Persoonlijk
Gezondheidsdossier (PGD) voor elke burger in Nederland. Hier wordt mee bedoeld een eigen
persoonlijk dossier waar elke burger in Nederland zelf de regie over voert en waar de eigen
administratieve gegevens maar ook de gezondheidsgegevens in staan.
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De RVZ stelt voor dat de cliënt de regie moet kunnen hebben over zijn/haar eigen gegevens in de
vorm van een Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD). De NPCF definieert het PGD als een ‘universeel
en op elk moment en op elke plaats toegankelijk, voor leken begrijpelijk, gebruiksvriendelijk, en
levenslang hulpmiddel om relevante gezondheidsinformatie te verzamelen, te beheren en te delen
en om de regie te kunnen nemen over gezondheid en zorg en om zelfmanagement te ondersteunen
via gestandaardiseerde gegevensverzamelingen voor gezondheidsinformatie en geïntegreerde
digitale zorgdiensten’.
Het PGD vervangt daarbij niet het (medisch) dossier van de zorgaanbieder, maar bestaat uit (digitale)
kopieën van bestaande dossiers en gegevens die de patiënt daar zelf aan toevoegt. Als eerste stap
zet de NPCF zich momenteel, in samenwerking met ActiZ, in voor de toevoeging van een blue button
aan het cliëntdossier.
Alle gezondheidsgegevens van een burger die nu zijn opgeslagen in de verschillende deelsystemen
van zorgaanbieders (bijvoorbeeld informatie uit een huisartseninformatiesysteem,
medicatiegegevens van apothekers, elektronische patiënten dossier van ziekenhuizen en/of
elektronische cliënten dossier van zorgorganisaties) zouden dan samenkomen in dit persoonlijk
gezondheidsdossier. Via een speciale functie (‘de zogenaamde blue button’) kan een burger de
actuele informatie uit het deelsysteem van een zorgaanbieder inlezen in zijn eigen persoonlijk
gezondheidsdossier. Op die wijze heeft elke burger overzicht en regie over zijn eigen
gezondheidsgegevens. Alle door de cliënt geautoriseerde wettelijk vertegenwoordigers en/of
hulpverleners wordt de (tijdelijke) mogelijkheid geboden om gegevens in te kunnen zien om de cliënt
te ondersteunen.
Hoe snel de ontwikkeling van het Persoonlijk Gezondheidsdossier gaat is moeilijk te voorspellen. De
eerdere ontwikkelingen rond het landelijk schakelpunt (LSP) en het landelijk medisch dossier hebben
laten zien hoe complex het is om dit landelijke voor elkaar te krijgen.
De verwachting is dat de huidige cliëntportalen zich de komende jaren verder ontwikkelen (zie ook
het aparte hoofdstuk hierover in dit programma van eisen) en er daarnaast ook regionale portalen
gaan ontstaan. Zorgaanbieders doen er verstandig aan om ervaring op te bouwen met cliëntportalen,
als zinvolle tussenstap richting het persoonlijk gezondheidsdossier wat er op de langere termijn zeker
zal komen.

6.

APPS (modulaire opbouw ECD functies)

De ontwikkeling van APPS is ook binnen de ECD oplossingen in opkomst. Voorbeelden hiervan zijn
APPS die gewicht en bloeddruk meten bij de cliënt thuis en deze waarden via draadloze netwerken
direct in grafiekwaarden vertalen in een ECD. Ook APPS waarmee je snel protocollen en relevante
informatie op kunt vragen zijn in opkomst. In hoeverre straks een ECD oplossing sec bestaat uit een
bibliotheek van APPS is wel een vraag die veel informatiemanagers in de zorg zichzelf stellen op dit
moment. Onvermijdelijk zal een toekomstbestendige ECD oplossing veel meer modulair moeten
worden opgebouwd. Veel ECD systemen bestaan echter al wat langer en hebben last van de
remmende voorsprong en kunnen niet in een keer de software architectuur compleet omgooien.
Deze technische mogelijkheden met APPS bieden kansen voor nieuwkomers, zij het dat een
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combinatie van handige APPS in combinatie met een degelijk ECD systeem de meest voor de hand
liggende combinatie zal zijn, waar zorgaanbieders komende jaren waarschijnlijk voor zullen kiezen.

7.

Selfservice ontwikkelingen en efficiency en registratie bij de Bron

De veranderingen in de financiering van de zorg zorgen voor een druk op meer efficiency. Daarnaast
ontstaat de behoefte om ‘registratie en handelingsvrijheid bij de bron’ beter te ondersteunen
middels een ECD. Deze ontwikkeling wordt ook wel eens de ondersteuning van ‘selfservice’
genoemd. ‘De bron’ kan een zorgmedewerker zijn, maar ook de cliënt of wettelijk vertegenwoordiger
die via een cliëntportaal zelf gegevens verandert of een levensloop in een ECD vastlegt. Veel
genoemd voorbeeld zijn de mutaties van basale administratieve gegevens (bv contactpersoon of
telefoonnummers) wat natuurlijk veel dichter op het zorgproces bekend is en daar direct veranderd
kan worden. Veelal gaat dit nu nog via een complexe en arbeidsintensieve procedure waar over
kloppen van gegevens meerdere maken voorkomt. Registratie verschuift meer naar de bron, centrale
cliëntadministraties zien het accent van hun werk verschuiven naar registratie naar (selectieve)
validatie van cruciale gegevens. De noodzaak om ‘eenmalige registratie bij de bron’ te ondersteunen
is een veelgehoorde eis voor een ECD oplossing vanuit de noodzaak om werkprocessen sneller en
efficiënter ter kunnen doen.

8.

E-overdracht standaardisatie

In een recent onderzoek van NictiZ, waarin in beeld is gebracht op welke wijze de verpleegkundige
overdracht plaats vindt in Nederland, werd geconstateerd dat er slechts een heel klein deel nog maar
digitaal plaats vindt (zie ook onderstaande figuur). Dit heeft geleid tot het ontwerp van een landelijke
standaard voor de verpleegkundige overdracht om het digitaliseren hiervan te vergemakkelijken: ‘Eoverdracht in de care’. Deze standaard zal komende jaren belangrijker worden omdat de intentie is
om dit breder toe te gaan passen in de Care. Ondersteuning van deze standaard is een landelijke eis
voor ECD oplossingen. Zie ook het technisch kader in dit document.

Figuur 6 – Huidige wijze van verpleegkundige overdracht (bron Nictiz)
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9.

Integraal ECD of specialistisch ECD per (client)doelgroep?

De introductie van de DBC’s in de care bij revalidatiecliënten en de toename van specifieke
ordeningssystemen en classificatiesystemen en diversificatie van cliëntdoelgroepen roept de vraag
op of alle functionaliteit wel is te verenigen in één integraal ECD.
De aanbodmarkt van ECD systemen bestaat uit specialistische ECD oplossingen voor een
cliëntdoelgroep (bv thuiszorg of revalidatie) maar ook integrale ECD oplossingen die meerdere
cliëntdoelgroepen (intramuraal PG, Somatisch, Revalidatie, thuiszorg) kunnen ondersteunen. De
keuze voor een specialistisch ECD per cliëntdoelgroep of een integraal ECD voor meerdere
cliëntdoelgroepen is een fundamentele afweging die per zorgorganisatie gemaakt dient te worden.
Indien de zorgorganisatie aparte autonome werkmaatschappijen heeft per cliëntdoelgroep, is vaak
een toegespitst ECD voor die cliënt doelgroep een veelgemaakte keuze.
Indien de zorgorganisatie meerdere cliëntdoelgroepen heeft binnen dezelfde organisatie eenheid en
kiest voor een interdisciplinair cliëntdossier voor alle cliëntdoelgroepen die in huis zijn, is een
integraal ECD voor meerdere cliëntdoelgroepen een meer voor de hand liggende keuze.

10. Flexibiliteit versus standaardisatie?
Hoe flexibel moet een ECD oplossing zijn? Een vraag die steeds belangrijker wordt gezien de
diversificatie van bv. cliëntdoelgroepen, financieringsstromen, ordening en classificatiesystemen en
de dynamiek van declaratie en verantwoordingseisen van gemeenten, zorgkantoren en
zorgverzekeraars!
Sommige ECD leveranciers bieden een uitgebreide standaard basisinrichting (ook wel ‘good- of best
practice’ inrichting van een ECD genoemd) waarmee zorgorganisaties sneller kunnen implementeren,
indien deze inrichting aansluit bij hun wensen en eisen.
Sommige ECD leveranciers bieden geen basisinrichting maar wel een hele flexibele gereedschapskist
die een zorgorganisatie zelf helemaal kan inrichten voordat er met het ECD gewerkt kan worden.
De mate van basisinrichting en de mogelijkheden voor flexibiliteit verschillen erg tussen ECD
systemen van ECD leveranciers. Hierin onderscheiden ECD leveranciers zich en is voor
zorgorganisaties cruciaal om de juiste keuze te maken, die aansluit bij hun zorgorganisatie!
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Het primaire proces, de basis voor het ECD
Grondbeginsel voor het Programma van Eisen van het ECD is het feit dat de procesgang binnen de
VVT-sector leidend is voor de gewenste functionaliteit. Het ECD moet ondersteunend zijn bij de
uitvoering, besturing en diverse declaratievormen van de zorg aan de drie hoofd cliëntgroepen in de
VVT:
1. Intramurale zorg voor psychogeriatrische (PG) en somatische cliënten (longstay)
2. Geriatrische Revalidatie Zorg (revalidatie)
3. Wijkverpleging (thuiszorg)
Voor het samenstellen van het Programma van Eisen is het Zorg en informatiemodel en daarin
opgenomen procesgang/fasering als leidend uitgangspunt genomen. In het Zorg en informatiemodel
staat het primaire proces dat geldt voor de drie cliëntgroepen centraal, zie onderstaande figuur.

Figuur 7 - Verschillende cliëntgroepen lopen door het
primair proces van het Zorg en informatiemodel
Een groot aantal zorgorganisaties heeft cliënten die alleen gebruik maken van begeleiding en
dagbesteding. Deze cliënten zijn eventueel ook te beschouwen als een aparte cliëntdoelgroep omdat
het proces iets ander verloopt en er maar enkele onderdelen van het cliëntdossier gebruikt zullen
worden bij deze cliënten.
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Het Programma van Eisen geeft de collectieve eisen voor de ondersteuning van het primaire proces
weer. Waar relevant wordt de link met de secundaire processen beschreven. Het Zorg en
informatiemodel is eerder door Advisaris uitgewerkt in een ‘Best practice’ dynamisch procesmodel
wat het primaire proces van de langdurige zorg weergeeft.
Voor het vervullen van de functionele eisen voor het primaire proces van bovenstaande
cliëntgroepen kan één overall hoofdprocesgang gebaseerd op het zorginformatiemodel voldoen,
echter elke bovenstaande cliëntgroep heeft zijn eigen specifieke informatiebehoefte binnen het
primaire proces. Het proces van revalidatie cliënten is meer herstelgericht (curatief) zodat de
cliënten zo snel mogelijk weer naar huis kunnen. Het proces van intramurale cliënten is meer gericht
op het permanente verblijf, de zorg en welzijn van de cliënt binnen de zorgorganisatie. Het proces
van de thuiszorg en wijkverpleging is gericht op tijdelijke of permanente ondersteuning van de cliënt
in de thuis situatie. Dit impliceert dat de opbouw en inrichting van een cliëntplan per cliëntgroep
vaak inhoudelijke verschillen kent.
Een modern ECD systeem heeft zowel een flexibele workflow mogelijkheid als een flexibele inrichting
van de domeinstructuur waardoor meerdere ordenings- en classificatiesystemen naast elkaar
mogelijk zijn.
Daarnaast is het kunnen toepassen van het ‘belastingformulier-principe’ om deze verscheidenheid
aan informatie per cliëntgroep binnen het ECD systeem te kunnen inrichten een noodzakelijke
functionaliteit. Met het ‘belastingformulier-principe’ wordt hier bedoeld dat er geen irrelevante
vragen worden gesteld en gebruik wordt gemaakt van slimme vragenlijsten. Is er sprake van een
cliënt in de thuiszorg, dan zullen geen vragen uit formularia van de intramurale setting voorkomen.
In de aanbodmarkt van ECD systemen binnen de VVT zit hier een wezenlijk verschil tussen ECD
leveranciers: Is het een generalistische leverancier voor de VVT die meerdere cliëntgroepen parallel
kan ondersteunen of is het een specialistisch ECD systeem wat helemaal is toegesneden op een
specifieke cliëntgroep?
Bij een selectie van een ECD is dit een belangrijke afweging voor een zorgorganisatie: de keuze voor
een integrale ECD leverancier of de combinatie van meerdere gespecialiseerde ECD leveranciers.
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Kaderstellende eisen
Naast het ondersteunen van het Zorg Informatie Model zijn er ook proces onafhankelijke eisen en
wensen aan het ECD, de zogenaamde kaderstellende eisen:
1. Wettelijk kader
2. Technisch kader
3. Functioneel kader
De kaders bestaan uit wetten, richtlijnen, veldnormen en handreikingen voor zover relevant voor het
gebruik van het ECD. In dit hoofdstuk worden de onderdelen van het kader opgesomd.

6.1.

Wettelijk kader

Aangezien diverse wettelijke kaders op de uitvoering van zorg en dienstverlening drukken en het ECD
deze uitvoering moet ondersteunen, zal het ECD moeten voldoen aan de volgende wettelijke eisen
die betrekking hebben op de werkwijze en inhoud van het ECD. Het wettelijk kader wordt gevormd
door zowel bestaande wetgeving als voorgenomen wetgeving in de langdurige zorg. In de bijlage
wordt per kader de relatie met het ECD geschetst. Voor de specifieke inhoud en actuele status van de
huidige en voorgenomen wetgeving verwijzen we naar de website http://wetten.overheid.nl
W1. Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
In de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) staat onder welke
omstandigheden iemand onvrijwillig mag worden opgenomen en onvrijwillig mag worden
behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. Belangrijk doel van de wet is burgers die hiermee
geconfronteerd worden, rechtsbescherming te bieden.
W2. Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst
De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) beschrijft de rechten en
plichten van cliënten in de zorg en is van belang voor iedereen die met medische zorg te maken
krijgt. Zodra een arts een patiënt gaat onderzoeken of behandelen, is sprake van een
geneeskundige behandelingsovereenkomst. Ook medische keuringen vallen onder de WGBO.
De wet is bedoeld om de positie te versterken van patiënten die medische zorg nodig hebben.
W3. Wet bescherming persoonsgegevens
De Wet bescherming persoonsgegevens (WBP) is van toepassing op de geheel of gedeeltelijk
geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, alsmede de niet geautomatiseerde
verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om
daarin te worden opgenomen.
W4. Wet beroepen in de individuele gezondheidszorg
De Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG) moet de kwaliteit
bevorderen van de zorg die beroepsbeoefenaren leveren. De wet is ook bedoeld om patiënten
of cliënten te beschermen tegen ondeskundig of onzorgvuldig handelen van individuele
zorgverleners.
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W5. Wet gebruik burgerservicenummer in de zorg
Alle zorgaanbieders moeten het burgerservicenummer (BSN) gebruiken bij het uitwisselen van
gegevens over patiënten of cliënten. Bijvoorbeeld jeugdzorgaanbieders, indicatieorganen en
zorgverzekeraars. De patiënt moet zichzelf kunnen legitimeren, om te bewijzen dat hij degene
is die bij het BSN hoort.
W6. Wet maatschappelijke ondersteuning
De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) regelt dat mensen met een beperking
ondersteuning kunnen krijgen. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met
psychische problemen. Zij krijgen bijvoorbeeld huishoudelijke hulp of een rolstoel. Gemeenten
voeren de Wmo uit. Zij bepalen zelf op welke manier ze dat doen.
W7. Zorgverzekeringswet
In de Zorgverzekeringswet (Zvw) zijn de voormalige particuliere verzekering en de
Ziekenfondswet opgegaan. In de Zvw is geregeld dat iedereen die in Nederland woont en/of
loonbelasting betaalt, verplicht een basisverzekering moet afsluiten. Het nieuwe zorgstelsel, en
daarmee de Zvw, heeft tot doel de marktwerking in de zorg te bevorderen. De Nederlandse
Zorgautoriteit (NZa) ziet toe op de uitvoering van de Zvw.
W8. Wet langdurige zorg
Het kabinet heeft vanaf 1 januari 2015 de nieuwe Wet langdurige zorg (Wlz) ingevoerd. Deze
wet vervangt de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ); het besluit
zorgplanbespreking AWBZ-zorg en wetsvoorstel beginselenwet AWBZ-zorg. Voor bestaande
cliënten geldt een overgangsregeling.
W9. Participatiewet
Met de Participatiewet wil de overheid meer mensen met een arbeidsbeperking aan het werk
krijgen. Gemeenten worden verantwoordelijk voor de re-integratie van mensen die nog
kunnen werken maar daarbij wel ondersteuning nodig hebben. De Participatiewet gaat in op 1
januari 2015.
W10. Wettelijke basis voor handelen
Het handelen of juist niet handelen op basis van uitspraken over zaken als ‘Wilsbeschikking’ en
‘Reanimeren’. Zorgkantoren eisen momenteel ook een bewijs van de ondertekening van het
zorgplan.
W11. Wet klachtrecht cliënten zorgsector (deze wet gaat op in de Wkkgz)
Het doel van deze wet is tweeledig: enerzijds het bieden van een laagdrempelige
klachtmogelijkheid, anderzijds de mogelijkheid voor de zorgaanbieders om te leren van
klachten en daarmee de kwaliteit van de zorgverlening te verbeteren. De patiënt of cliënt kan
zelf een klacht indienen of iemand machtigen om dit namens hem te doen. Ook nabestaanden
kunnen een klacht indienen.
W12. Wet toelating zorginstellingen (deze wet gaat op in de Wkkgz)
Zorgorganisaties hebben een toelating nodig wanneer zij zorg willen aanbieden die op grond
van de Zorgverzekeringswet of Wlz voor vergoeding in aanmerking komt. De Wet toelating
zorginstellingen (WTZi) regelt deze toelatingen, stelt regels over goed bestuur en bepaalt
daarnaast in welke gevallen winst uitgekeerd mag worden.
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W13. Kwaliteitswet zorginstellingen (deze wet gaat op in de Wkkgz)
De Kwaliteitswet zorginstellingen (KWZ) verplicht zorgorganisaties hun eigen kwaliteit te
bewaken, te beheersen en te verbeteren. De wet noemt vier kwaliteitseisen waaraan een
zorgorganisatie moet voldoen: verantwoorde zorg, op kwaliteit gericht beleid, het opzetten
van een kwaliteitssysteem en het maken van een jaarverslag.
W14. Wetsvoorstel kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Het wetsvoorstel Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) is de voortzetting van het
in juni 2010 ingediende wetsvoorstel Wet cliëntenrechten zorg (Wcz). De naamswijziging
alsmede de inhoudelijke wijzigingen van het oorspronkelijke wetsvoorstel zijn geregeld in de
derde nota van wijziging Wcz en heeft slechts betrekking op de onderdelen kwaliteit, klachten
en geschillen. Deze wet vervangt de eerdere wetten: Kwaliteitswet zorginstellingen; Wet
toelating zorginstellingen en Wet klachtrecht cliënten zorgsector.
W15. Wetsvoorstel cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens
Dit wetsvoorstel bevat wijzigingen en aanvulling op bestaande en toekomstige wetgeving:
 WSBN-Z
 Zvw
 WMG
 Toekomstige Wet cliëntenrechten zorg WCZ
W16. Wetsvoorstel wijziging Wet BIG
Dit voorstel wijzigt de Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg (Wet BIG). Het
voorstel wijzigt artikel 8 van de Wet BIG, een artikel dat nog niet in werking is getreden. Artikel
8 regelt de periodieke registratie. Deze registratie heeft als doel te waarborgen dat de
deskundigheid van de in het BIG-register ingeschreven (titelgerechtigde) beroepsbeoefenaren
op peil blijft.
W17. Wetsvoorstel Zorg en dwang
Het wetsvoorstel Zorg en dwang is gericht op mensen met dementie en mensen met
verstandelijke beperkingen. De kern van de wet is 'Nee, tenzij'. Het uitgangspunt is dat
dwangmaatregelen niet thuis horen in de zorg voor ouderen en gehandicapten. Gevaarlijke
situaties moeten altijd met vrijwillige zorg worden opgelost, ook bij ernstig probleemgedrag.
W18. AO/IC -zorgaanbieders
Deze regeling borgt de juistheid, betrouwbaarheid, inzichtelijkheid en toegankelijkheid van de
administratie en interne controle van de zorgaanbieder en van de door de zorgaanbieder aan
het zorgkantoor te verstrekken (productie)gegevens, mede voor de formele en materiële
controles van zorgkantoren.
W19. Controle en Administratie verzekeraars
Doel van deze Regeling is het bevorderen van een goede uitvoering van de wet langdurige zorg
en is van toepassing op de betrokken verzekeraars. De verzekeraar draagt er zorg voor dat de
gegevens in zijn administratie bij voortduring juist, actueel en volledig zijn.
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6.2.

Technisch kader

In deze paragraaf worden de onderdelen van het technische kader kort beschreven. Voor de
specifieke inhoud en actuele status van de genoemde richtlijnen, veldnormen en handreikingen
verwijzen we naar de website van de betreffende instantie.
T1.

Nictiz - Referentiedomeinenmodel care versie 1.0 RDC v1
Sinds 2012 bestaat het iCare platform. Hieruit is een werkgroep architectuur opgericht om te
komen tot een kader (referentiearchitectuur) dat de informatievoorziening van
zorgorganisaties in de care ondersteunt.
Figuur 8 – Referentiedomeinenmodel care v1 (bron Nictiz)

Binnen deze werkgroep is het vaststellen van een generiek model voor informatiedomeinen
met bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten in zorgorganisaties in de care één van de
belangrijkste speerpunten. Het Referentiedomeinmodel care is een generiek model dat
bedrijfsactiviteiten en informatieobjecten beschrijft.
T2.

Nictiz i.s.m. Stichting HL7 Nederland - Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten
De HL7 versie 3 [HL7v3] standaard beschrijft onder andere een reeks artefacten (componenten
en structuren) die in vele berichten toegepast worden.
Dit document heeft als doel de meest gebruikte datatypes en CMET’s nader te verklaren en te
specificeren voor toepassing in de Nederlandse zorgsector en dient gezamenlijk met de HL7
versie 3 standaard documentatie te worden gelezen.
Dit document is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de Technische Stuur Commissie van
HL7 Nederland en is vooral bedoeld voor softwareontwikkelaars van zorgapplicaties en zorg-
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infrastructurele applicaties, die op grond de HL7 versie 3 communicatiestandaard en op grond
van dit document hun berichtschema’s en berichten willen definiëren.
T3.

Nictiz i.s.m. diverse zorgorganisaties en verenigingen - Gedragscode Elektronische
Gegevensuitwisseling in de Zorg
Deze breed gedragen gedragscode geeft handvatten aan zorgaanbieders voor een veilige
elektronische uitwisseling van patiëntgegevens met andere zorgaanbieders.
De koepels van zorgverleners en diverse regionale (ICT-) samenwerkingsverbanden van
zorgaanbieders hebben de wettelijke regels rond privacy en beroepsgeheim bij uitwisseling van
patiëntgegevens gebundeld en praktisch toepasbaar gemaakt.
De gedragscode EGiZ bevat dus geen nieuwe regels, maar bevordert een veilige omgang met
deze gevoelige persoonsgegevens. Het helpt zorgaanbieders en samenwerkingsverbanden
onder andere bij het geven van een goede invulling aan patiëntenrechten rond
informatieverstrekking en toestemming en verheldert verantwoordelijkheden

T4.

Nictiz i.s.m. V&VN: Verpleegkundige overdracht, een geoliede machine?
Bijna 70% van de (transfer)verpleegkundigen, verzorgenden en andere betrokkenen bij de
verpleegkundige zorg ervaart knelpunten bij de verpleegkundige overdracht. Dit blijkt uit het
onderzoek naar de verpleegkundige overdracht onder 804 respondenten, dat
Verpleegkundigen en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nictiz in mei 2014 hebben
uitgevoerd.

T5.

ActiZ i.s.m. V&VN: eOverdracht in de praktijk: ervaringen en tips van gebruikers
Om bovenstaande verpleegkundige overdracht te verbeteren, hebben ActiZ, Verpleegkundigen
en Verzorgenden Nederland (V&VN) en Nictiz samen met het zorgveld een landelijke standaard
opgesteld voor de verpleegkundige overdracht door de keten (eOverdracht).
Er is een gebrek aan standaardisatie, er wordt nog weinig elektronisch overgedragen, de
verpleegkundige overdracht is vaak onduidelijk, niet eenduidig, te laat en niet up-to-date. Ook
moet men regelmatig extra informatie opvragen bij de verzendende zorgorganisatie, of is er
helemaal geen overdracht. Deze knelpunten brengen grote risico´s voor de patiënt met zich
mee.
Door het gebruik van eOverdracht wordt een grote kwaliteitsslag gemaakt en vooral bij de
ontvangende zorgorganisatie wordt al tijd bespaard. Deze paper geeft inzicht in wat goed ging
en wat beter kon tijdens de implementatie van eOverdracht in andere regio’s en
zorginstellingen. Uit de ervaringen van de gebruikers zijn tien concrete implementatietips
geformuleerd met de daarbij behorende actiepunten.

T6.

Informatiepunt BSN in de zorg en landelijk EPD - Handboek invoering en gebruik
Burgerservicenummer (BSN) in de zorg
Dit handboek is bedoeld als praktische handleiding voor de (toekomstige)
gebruikers van het Burgerservicenummer (BSN) in de zorg. Daarbij gaat het om
het brede veld van zorgaanbieders, indicatieorganen en zorgverzekeraars
(incl. zorgkantoren).
Het biedt handvatten voor het implementeren en gebruiken van het BSN in de
eigen organisatie. Daarnaast geeft het ICT-leveranciers aanknopingspunten voor
het aanpassen van de programmatuur op het gebruik van het BSN door hun
klanten. Informatie aan patiënten valt buiten het bestek van dit handboek.

T7.

Vektis - Zorgregistratie, Digitaal berichtenverkeer in de keten
Dit boekje laat zien hoe de informatiestromen in de keten lopen, beschrijft
de inhoud van de afzonderlijke berichten en de betekenis van de meest elementaire
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gegevens.
Daarnaast geeft het achtergrondinformatie over het belang van standaardiseren
en de manier waarop de Zorgregistratie de privacy en de beveiliging regelt.
Het boekje is als oriëntatie bestemd voor iedereen die te maken heeft met informatiestromen
in de langdurige zorg en werkzaam is bij een indicatieorgaan, zorgkantoor, zorgaanbieder,
brancheorganisatie, het College voor zorgverzekeringen (CVZ) of de overheid.
T8.

iStandaarden - AZR
De AZR is een systematiek voor het volgen van de cliënt in alle fasen van de keten: het
indiceren, het toewijzen en het leveren van zorg en het opleggen van de eigen bijdrage aan
cliënten. Het doel van AZR is het ondersteunen van een snelle en efficiënte inzet van zorg en
bijdragen aan een afname van administratieve lasten.

T9.

iStandaarden - iWmo
De iWmo-specificaties zijn vastgelegd in het BEP-model en in de Handreiking Wmo. Er staat in
hoe iWmo werkt en welke afspraken gelden. De specificaties komen tot stand in nauwe
samenwerking met alle ketenpartners.

T10. iStandaarden - iWlz
De iWlz-specificaties zijn vastgelegd in het BEP-model Wlz en in het Handboek Wlz. Er staat in
hoe iWlz werkt en welke afspraken gelden. De specificaties komen tot stand in nauwe
samenwerking met alle ketenpartners.
T11. Platform IZO - iZvw
In 2015 is de extramurale persoonlijke verzorging en verpleging overgeheveld van de Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) naar de Zorgverzekeringswet (Zvw). Dat leidt binnen de
Zvw tot de nieuwe aanspraak 'verpleging in de wijk' en bijbehorende bekostiging. Daarvoor is
aanpassing nodig van de gegevensuitwisseling en het declaratieverkeer tussen de
ketenpartners. Ook moet de zorg op de juiste wijze kunnen worden ingekocht. Het project iZvw
faciliteert de zorgaanbieders en zorgverzekeraars bij de implementatie van de gewijzigde
processen. Uitgangspunt daarbij is dat de overheveling probleemloos verloopt voor zowel
verzekerden, zorgaanbieders als zorgverzekeraars.
T12. Vecozo - Controle op Verzekeringsrecht (COV)
Het portaal van VECOZO is bestemd voor ketenpartijen in de zorg die hun administratieve
processen willen stroomlijnen en optimaliseren in een veilige omgeving.
T13. NEN 7510 - Informatiebeveiliging in de zorg
Het doel van de totstandkoming van NEN 7510 was om bewustzijn te creëren in de zorgsector
betreffende informatiebeveiliging en om toepassing van de norm beter hanteerbaar te maken.
In 2009 werd de beslissing genomen NEN 7510 te reviseren, het proces duurde 2 jaar. Deze en
onderstaande NEN normen zijn voor ActiZ leden kosteloos beschikbaar.
T14. NEN 7512 - Vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling
Betrouwbaarheid is een sleutelwoord bij gegevensuitwisseling in de zorg. De vertrouwende
(leverende) partij bepaalt welke eisen in het leveringsproces aan de betrouwbaarheid worden
gesteld.
De te vertrouwen (ontvangende) partijen moeten daaraan voldoen. De norm die de
vertrouwensbasis voor gegevensuitwisseling in de zorg beschrijft, NEN 7512, is geactualiseerd.
Met de actualisatie sluit de norm nu beter aan op de huidige ontwikkelingen in techniek,
infrastructuur, organisatie en aanpalende normen.
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T15. NEN 7513 - Vastleggen van acties in elektronische patiëntendossiers
NEN 7513, de norm voor logging in de zorg, dat wil zeggen het vastleggen van acties op het
elektronisch patiëntendossier, zodat achterhaald kan worden wie er toegang heeft gehad tot
het dossier. Is een aanvulling op NEN 7510, de algemene norm voor informatiebeveiliging in de
zorg.
T16. NEN 8028 - Kwaliteitseisen telemedicine
Deze norm beschrijft de kwaliteitseisen die gelden voor telemedicine. De kwaliteitseisen
hebben betrekking op: - kwaliteitsmanagement van de zorginstelling, - de zorgvragergebonden processen, en - processen ten aanzien van de fabricage en levering van middelen
voor telemedicine. Telemedicine kan worden toegepast in alle sectoren van de zorg.

6.3.

Functioneel kader

Tot slot van het ECD kader, de algemene functionele eisen van een ECD. Onderstaande algemene
eisen gelden voor de gehele VVT-sector. Voor de specifieke inhoud en actuele status van de
genoemde richtlijnen, veldnormen en handreikingen verwijzen we naar de website van de
betreffende instantie.
F1.

ActiZ - Kwaliteitskader Verantwoorde zorg VVT
Het kwaliteitskader VVT bestaat uit normen en metingen. Het doel van het kwaliteitskader is
door verantwoorde zorg de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren. Uitgangspunt
daarbij is de cliënt zelf. Het is natuurlijk ook belangrijk dat de zorgverlener met plezier werkt,
en dat managers de zorgverleners goed ondersteunen. Maar in het kwaliteitskader staat de
kwaliteit van leven van de cliënt centraal.

F2.

ActiZ -Verantwoorde zorg: visie en verwezenlijking, werken met het model Zorgleefplan
Keuzevrijheid, eigen regie en veiligheid staan centraal in de norm voor
Verantwoorde zorg. Zorg die de individuele kwaliteit van leven van de cliënt ondersteunt.
Het model Zorgleefplan is een belangrijk hulpmiddel voor zorgverleners bij het aantoonbaar
realiseren van Verantwoorde zorg. Het model is door ActiZ ontwikkeld, in samenwerking met
de Landelijke Organisatie Cliëntenraden (LOC) en de beroepsgroepen V&VN, NVVA en Sting.

F3.

Jaardocument maatschappelijke verantwoording in de zorg
Zorgorganisaties die een toelating hebben op grond van de WTZi moeten zich jaarlijks
verantwoorden. Het gaat om zorgorganisaties die de onderstaande categorieën van zorg
leveren:
 medisch specialistische zorg
 persoonlijke verzorging
 verpleging
 begeleiding
 behandeling

F4.

V&VN: Richtlijn Verpleegkundige en verzorgende verslaglegging
De richtlijn verpleegkundige en verzorgende verslaglegging is van toepassing op papieren en
elektronische dossiers. Verslaglegging is van belang voor het vaststellen, verlenen, voortzetten,
evalueren, overdragen en controleren van de zorg.
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Doelen zijn:
- waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de zorg en van een goede samenwerking
- kunnen reconstrueren van een gang van zaken
- voorkomen van fouten
- honoreren van de rechten van de cliënt
- afleggen van verantwoording over het handelen.
F5.

Verenso - Een Globaal Programma van Eisen voor een EPD Ouderengeneeskunde
De specialist ouderengeneeskunde werkt niet alleen in het verpleeghuis, ook in het
verzorgingshuis en in de thuissituatie zal hij patiënten behandelen of consultatief werkzaam
zijn. Onder alle omstandigheden blijft het zijn verantwoordelijkheid om te kunnen instaan voor
de betrouwbaarheid van de gegevens die door hem geregistreerd worden. Bij ketenzorg en
‘shared care’ situaties is het van belang dat verschillende bij de zorg betrokken beroepen
toegang hebben tot gegevens. Hierbij dienen wel de privacy aspecten in het oog te worden
gehouden. Voor ouderengeneeskunde is het nodig om op basis van een minimale gegevensset
tot een elektronisch patiëntendossier te komen. In dit document staan de eisen.

F6.

Classificering (ICD-10)
Om de ICD10-registratie aan de bron (en niet achteraf) te bevorderen, zijn zorgaanbieders
vanaf 1 januari 2015 verplicht om de ICD10-diagnose op de nota te vermelden. Alleen dan is
declaratie van geleverde zorg mogelijk.

F7.

Laagdrempelig gebruik
Bij het ontwerp van het systeem dient het laagdrempelig gebruik een belangrijk aandachtspunt
te zijn. De succesfactor van het systeem is immers de mate van acceptatie en gebruik:
Belangrijke gebruikersgroepen (intern, dan wel extern ingehuurd) zijn verzorgenden,
verpleegkundigen, behandelaars (waaronder artsen, fysiotherapeuten, logopedisten,
ergotherapeuten, diëtisten), cliëntadministrateurs, (team)managers, cliënten, familie en
geestelijk verzorgende.
Bij het ontwerp moet worden uitgegaan van basale ICT vaardigheden bij de beoogde
gebruikers, die zich beperken tot eenvoudig PC werk. Het systeem zal voor de reguliere
functionaliteit ter ondersteuning van het operationele proces qua benodigde vaardigheden aan
moeten sluiten bij deze doelgroep. Voor het ondersteunen van het tactische proces
(rapportage en sturing) dient te worden uitgegaan van enige ervaring met eenvoudige
kantoorautomatiseringshulpmiddelen.
De bediening van een ECD moet eenvoudig aan te leren zijn. Gezien de omvang en diversiteit
van de gebruikersgroep is het wenselijk dat een ‘train de trainer’ principe kan worden
aangehouden. Een en ander stelt eisen aan de intuïtieve werking van het systeem.
De bediening van het ECD systeem moet logisch en consequent zijn. Ook bij sporadisch of
selectief gebruik dient de bediening van een ECD begrijpelijk te zijn. Het ECD dient de gebruiker
van duidelijke feedback te voorzien bij het gebruik.
Voor een hoge acceptatiegraad zal van belang zijn dat het systeem een gebruiksvriendelijke
user interface heeft. Gebruik van een muis is mogelijk in combinatie met functietoetsen (om
risico op bijvoorbeeld RSI te verminderen).
Daarnaast moet er op gelet worden dat het invoerwerk (daadwerkelijk typen) zo beperkt
mogelijk is. Overbodige en onnodige gebruikershandelingen moeten zoveel mogelijk
voorkomen worden. Voor gebruikers moet de wijze van bevestigen van keuzes binnen het ECD
op een eenvoudige maar ook eenduidige en consequente manier worden vormgegeven. Tot
slot moet het taalgebruik in het systeem de Nederlandse taal zijn.
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F8.

Gelaagde en flexibele autorisatie
Om de juiste informatie aan de juiste persoon beschikbaar te stellen is het van belang een
goede gelaagde autorisatiestructuur te kunnen aangeven. Zorgorganisaties dienen zelf de
verschillende rollen en bijbehorende autorisatie te kunnen aangeven. Belangrijk hierbij is dat
het mogelijk moet zijn ook cliënten en/of familie toegang te geven tot het systeem en alleen de
voor hen relevante gegevens te tonen.
Een juiste en flexibele autorisatiestructuur zal bijdragen aan het ‘doseren’ van de informatie.
Doelstelling is om gebruikers niet te overspoelen met informatie, maar de voor hen relevante
informatie op de juiste plek beschikbaar te stellen. Het ECD moet in staat zijn om
gebruikersprofielen eenvoudig vast te leggen en deze snel en makkelijk te kunnen wijzigen
(bijvoorbeeld bij versnelde toegang voor cliëntgegevens indien nodig).
Ook voor de rapportage functionaliteit moet een juiste en flexibele autorisatie instelbaar zijn
op gebruikersniveau.

F9.

Externe gegevensuitwisseling
Een belangrijke succesfactor voor de implementatie van een ECD is de mate waarin het
systeem in de lokale architectuur kan worden ingepast en in een later stadium in de keten
automatisering kan worden opgenomen. Het systeem zal communicatie of koppeling met
externe systemen moeten ondersteunen (zonder ingrijpende of omvangrijke technische
wijzigingen). Dit wordt gerealiseerd door te voldoen aan de gestelde standaarden voor externe
communicatie en koppelingen. Op het gebied van externe communicatie zijn een paar
gebieden genoemd die cruciaal zijn in de keten voor de VVT-sector. Dit betreft vooral de
transmurale communicatie en de communicatie naar familie/contactpersoon van de cliënt.
Deze externe communicatie zal moeten plaatsvinden conform de beschreven standaardisatie
eisen van Nictiz. Bij de communicatie van gegevens van de cliënt over organisatiegrenzen heen
zal nadrukkelijk rekening moeten worden gehouden met de privacywetgeving. De volgende
potentiële externe koppelingen zijn onderdeel van het collectief Programma van Eisen:





AZR (aan- en afmelding en mutatieberichten iWlz en iWmo);
Koppeling voor berichten verkeer met zorgverzekeraar (Zvw);
Koppeling voor een COV controle en BSN controle;
Koppeling met Apothekerssysteem (vooral EVS voor medicatie voorschrijven, bewaken,
delen, inname en aftekenlijsten);
 Koppeling met Huisartsensysteem (huisartsendossier) veelal met een beveiligde
emailverbinding via een regionaal of landelijk schakelpunt;
 Koppeling met Ziekenhuissysteem, vooral de transfer naar ziekenhuis visa versa, lab
uitslagen veelal met een beveiligde emailverbinding via een regionaal of landelijk
schakelpunt;
 Communicatie met familie/contactpersoon via een cliëntportaal. Een bijzondere
koppeling is de koppeling en communicatie naar familie en contactpersonen.
Inzagerecht van het cliënten dossier en verantwoording worden als redenen
opgegeven. Minimale variant is de inzage van het dossier (rekening houdend met
privacy wetgeving) al dan niet op papier of digitaal.
F10. Interne gegevensuitwisseling
Het systeem zal communicatie of koppeling met interne systemen moeten ondersteunen
(zonder ingrijpende of omvangrijke technische wijzigingen). Dit wordt gerealiseerd door te
voldoen aan de gestelde standaarden voor interne communicatie en koppelingen.
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Onderstaande figuur geeft weer hoe de interne communicatie en/of koppelingen met
secundaire systemen die noodzakelijk geacht worden voor een goede werking van het ECD
eruit zou kunnen zien.
Kantoorautomatisering

Clientportals

Sociale media

Business Intelligence (BI)
Domotica en zorg op afstand

AZR

Robotering (via apps)

Cliëntenadministratie

Kwaliteitssysteem / Intranet

Zorg- / Ondersteuningsplan

Behandelplan (discipline
dossiers)
Voedingsadministratie

Behandelplan

Apotheek (EVS)

Tijd / levering registratie

Ziekenhuis

Zorgkantoor

Arrangement en Cliëntagenda

Facilitair

Huisarts

Capaciteitsclaim
Roosterplanning

Clientplanning/routes

Zorgverzekeraar

Productie registratie
WMO / Gemeente

Personeel en Salaris en User
management resource
administration
Financiële-administratie

Legenda
Elektronisch
Cliënten
Dossier (ECD)

Overige
applicaties

Externe
applicaties

Koppeling met ECD
Overige koppeling

Figuur 9 - Koppelingen met interne systemen en de externe keten

Om de koppeling tussen secundaire bronsystemen en het ECD zo eenvoudig mogelijk te maken,
is het vereist dat de koppeling gebruik maakt van ‘open standaarden’(zie ook het technisch
kader). Een beschrijving van de vier belangrijkste functionele koppelingen die met het ECD
gemaakt moeten worden zijn:
 Koppeling met het personeels- salarissysteem ten aanzien van gebruikte
deskundigheidsniveaus of overige medewerker informatie
 Koppeling met een declaratie c.q. financieel systeem (productieafspraken, declaratie
en facturatie)
 Koppeling met een roosterpakket om de capaciteitsberekening (in volume en
deskundigheidsmix) uit het ECD door te geven aan roosterpakket
 Koppeling met Business Intelligence (BI) voor managementinformatie. De
(gedocumenteerde) datastructuur en data uit het ECD moet beschikbaar zijn voor
externe BI hulpmiddelen (BO, Cognos, Hyperion, Microsoft ed.) zodat de
zorgorganisatie zelf aanvullende standaard en ad hoc rapportages kan maken. Hierbij
kun je denken aan: logistieke rapportages; behandelrapportages; proces- en prestatieindicatoren rapportages; validatie rapportages; benchmark rapportages;
productierapportages en financiële rapportages.
Een koppeling met tijdsregistratie of urenregistratie pakket is vaak optioneel. Ook dient met de
volgende systemen een koppeling te kunnen worden gemaakt:
 Koppeling met een wachtlijst en/of prospect (CRM) systeem (optioneel t.b.v.
monitoren van aanwas van nieuwe cliënten). Deze informatie kan ook als oriëntatie en
wachtlijst module binnen een ECD worden opgenomen, iets wat steeds vaker
voorkomt bij integrale ECD systemen

© Advisaris

ActiZ Programma van Eisen ECD versie 4 0-definitief

Pagina 29 van 90

 Koppeling met alarmeringssystemen om alarmeringsverloop en opvolging van een
cliënt te bewaken. Het systeem biedt de mogelijkheid om relevante gegevens van een
bepaalde melding over te nemen:
 Tijdstip melding
 Tijdstip aanvang opvolging
 Oorzaak alarm melding
 Actie/handeling
 Tijdstip melding afgehandeld
 Koppeling met een kostprijsmodule die de kostprijs per producttypering, dienst of DBC
berekent
 Koppeling met een Document Management Systeem (t.b.v. de contract administratie
en protocollen/werkinstructies)
 Koppeling met een zorgzwaarte instrumenten en meetschalen
 Koppeling met een facilitair pakket en voedingspakket (vooral de cliëntgebonden
afspraken over wasverzorging, telefoon, voeding/dieet, taxivervoer en dergelijke)
 Koppeling met een e-mail functionaliteit (communicatie tussen medewerkers
onderling over een cliënt, vindt plaats binnen het ECD)
 Koppeling met een EVS (Elektronisch Voorschrijf Systeem), zorgorganisaties zijn
verplicht gebruik te maken van elektronisch voorschrijven vanaf 1 januari 2015.
F11. Schaalbaar
De omvang van de zorgorganisatie waarin het ECD gebruikt zal worden kan sterk variëren. Het
systeem moet goed schaalbaar zijn (aantal gebruikers, omvang database, etc.) om met deze
volumeverschillen om te gaan zonder benodigde ingrijpende software wijzigingen. Als richtlijn
kan worden gehanteerd dat (mede ingegeven door de vele fusies die momenteel plaatsvinden
in de sector) minimaal een verdubbeling (van aantal cliënten en aantal gebruikers) mogelijk
moet zijn zonder negatieve invloed op de performance.
F12. Toegankelijkheid en stabiliteit
Het ECD is een belangrijk middel om de continuïteit van zorg te bewerkstellingen, het is een
bedrijf kritisch systeem. Het ECD moet voor de gebruiker 24 uur per dag, 7 dagen per week,
365 dagen per jaar benaderbaar zijn.
De informatie van een cliënt dient voor een gebruiker binnen ‘een paar muisklikken’ (richtlijn
maximaal 4-5) toegankelijk te zijn. Zowel vanuit bedrijfsmatige redenen als vanuit wet- en
regelgeving (onder andere m.b.t. IGZ) is de eis dat het systeem stabiel is. Dit wil zeggen dat het
systeem niet alleen een hoge beschikbaarheid (een indicatieve eis van bv. >99%
beschikbaarheid op jaarbasis exclusief gepland onderhoud en maximale tijdsduur per incident
lijkt noodzakelijk vanuit de bedrijfsvoering van zorgorganisaties gezien de bedrijf kritische
functie van het ECD) dient te hebben, maar ook dat het systeem weinig uitvalmomenten kent.
Hiermee zal bij de opbouw van het systeem (infrastructuur en gebruikte hulpmiddelen)
nadrukkelijk rekening gehouden moeten worden.
Vanwege een snelle groei van mobiele toegankelijkheid is van belang dat de ECD oplossing
voorziet in de mogelijkheid tot ontsluiting via mobiele devices (smartphones, tablets,
smartpads). De ECD oplossing dient te zorgen (al dan niet via een ‘separate’ portal oplossing)
voor de juiste configuratie en aansturing voor een goede presentatie van de gegevens en
functionaliteit op het mobiele device. Indien noodzakelijk verzorgt de ECD leverancier
periodiek voor de benodigde updates in verband met het hoge verloop van mobiele devices,
besturingssystemen en webbrowsers.
F13. Ondersteunt decentrale uitvoering en mobiel gebruik van een cliëntdossier
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Bij zorgorganisaties met meerdere locaties en zorgvormen (verzorgingshuiszorg,
verpleeghuiszorg en thuiszorg) is het zeer wel mogelijk dat een combinatie van decentrale
invoer en centrale verwerking wordt gehanteerd. Het systeem moet een dergelijke geografisch
verspreide opzet van locaties en zorgvormen ondersteunen.
De mogelijkheid voor mobiel gebruik moet ondersteund worden. Het dossier moet op de
locatie van de cliënt raadpleegbaar en muteerbaar zijn zowel voor hulpverlener als de
cliënt/familie. Mobiel gebruik is tevens aan de orde in het kader van inzagerecht van de cliënt
en/of de familie. Een van de uitdagingen bij gebruik van een ECD is de wijze waarop de cliënt
en/of de familie inzage heeft en houdt in zijn of haar gegevens. Voorbeeld oplossingen
hiervoor zijn het beschikbaar stellen van cliëntgegevens via internet, werkstations op de gang
of de zusterpost.
F14. Flexibiliteit systeem
Gezien de dynamiek in het speelveld waarin de zorgorganisaties opereren, moet het voor een
zorgorganisatie mogelijk zijn een belangrijk deel van de werking van het systeem te
beïnvloeden, bijvoorbeeld door parameters in te stellen of tabelbeheer uit te voeren, zonder
tussenkomst van een programmeur. Zo is het ook mogelijk om zelf formulieren samen te
stellen, waarbij gebruik gemaakt kan worden van zgn. telvelden. Hierbij is een zekere mate van
flexibiliteit vereist, een formulier kan specifiek zijn voor een bepaalde doelgroep.
Gezien de recente ontwikkelingen zal vooral op het gebied van de koppeling tussen geleverde
zorg en dienstverlening met de bekostigingswijze, de inhoud van de externe rapportages en de
gegenereerde managementinformatie een zekere flexibiliteit betracht moeten worden. Om die
reden is het dan ook niet meer dan logisch dat een zorgorganisatie zonder tussenkomst van
een programmeur rapporten/rapportages kan samenstellen op basis van beschikbare data.
Moderne ECD oplossingen bevatten de mogelijkheid om een deel van de inrichting van het ECD
systeem flexibel vorm te geven. Dit betreft vooral de volgende aspecten:
 Flexibiliteit van autorisatie van rollen en gebruikers
 Flexibiliteit van zelf formulieren met telvelden aan te kunnen maken
 Flexibiliteit om meerdere ordenings- en classificatiesystemen toe te kunnen passen
 Flexibiliteit om meerdere financieringsstromen te koppelen aan een arrangement van
een cliënt
 Flexibiliteit om meerdere declaratie methoden en producttarieven in te richten voor
Gemeenten en zorgverzekeraars en zorgkantoren
 Flexibiliteit om signaleringen aan en uit te kunnen zetten voor gebruikers
 Flexibiliteit van de procesinrichting of zogenaamde workflow van een ECD
 Flexibiliteit om eigen rapportages te kunnen maken uit een ECD
 Flexibiliteit om (gestandaardiseerd) te kunnen koppelen met andere systemen.
F15. Eenvoudig beheer
Het ECD ondersteunt met de juiste autorisatie het eenvoudig aanpassen van gebruikte tabellen
en parameters, waaronder:
 Organisatie-eenheden
 Autorisatierollen
 Handelingsgroepen
 Normtijden
 Functies en behandelingsgroepen
 Kostprijzen producttypering en DBC-functies
 Arrangementen/diensten/producten
 Verpleegkundige diagnoses.
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F16. Historie en archivering
Archivering moet ertoe leiden dat er geen historische gegevens ongewenst worden gewijzigd
of historische gegevens verloren gaan. Een veel genoemd punt hierbij is de historie van het
medicijngebruik en de behandelingen van een cliënt.
Het ECD moet voorzien in:
 De verrichte activiteiten in het zorgdossier per cliënt moeten tot 15 jaar te herleiden
zijn en op redelijke termijn te verstrekken
 De historie van de cliëntgegevens moet tot 15 jaar te herleiden zijn en op redelijke
termijn te verstrekken
 Niet alle gegevens moeten 15 jaar bewaard worden, soms langer afhankelijk van de
situatie van de cliënt en een cliënt kan ook verzoeken tot vernietiging van zijn
gegevens. Bij de bewaartermijn moet dit per cliënt te realiseren zijn.
F17. Correspondentiefunctie
Het ECD zal in toenemende mate het proces van overdracht en de communicatiestroom tussen
medewerkers over gegevens en gebeurtenissen van de cliënt moeten kunnen faciliteren. Dit is
een wezenlijk onderdeel wat, geïntegreerd dan wel door gekoppelde functionaliteit, onderdeel
zal moeten zijn van het ECD.
F18. Lay-out formulieren en rapporten
Er is (vooralsnog) geen collectieve marktvraag te definiëren met betrekking tot de lay-out van
formulieren van de zorginhoudelijke vastlegging (o.a. diagnose, anamnese, lichamelijk
onderzoek, multidisciplinaire vastlegging). Zorgorganisaties kennen erg veel (eigen) formulier
indelingen en formulier naamgeving. Hierover zijn ook erg veel opmerkingen gemaakt op basis
van het eerste concept. De gebruikte datavelden hebben echter wel een collectief karakter.
Het flexibel kunnen samenstellen van een lay-out van een formulier is een collectieve wens van
zorgorganisaties.
Voor leveranciers zal dit in de realisatie fase een lastige vraag zijn. Echter met het oog op de
diversiteit van formuliergebruik en het product breed kunnen aanbieden binnen de VVT-sector
is het een noodzakelijk eis. De indeling en lay-out voorbeelden van het Zorgleefplan van ActiZ
kunnen zeker een ondersteunende rol spelen voor zorgorganisaties op dit gebied.
F19. Flexibel instelbare systeem instellingen op gebruikersniveau (triggers)
Het systeem kan de dagelijkse uitvoering van de zorg ondersteunen door bepaalde
signaleringen. Een signalering betreft een signaal dat actie moet worden ondernomen. In het
systeem kan voor de verschillende situaties worden ingesteld naar wie de betreffende
signalering wordt gestuurd. Elke gebruiker kan zelf instellen op welke wijze signalen tot hem
komen, welke wijze het prettigst is om optimaal ondersteund te worden in het zorgproces.
F20. Triggers rond productieafspraken met het zorgkantoor
Tijdige signalering als totale zorgvraag de raamafspraken met het zorgkantoor
(productieplafond) dreigt te overschrijden. Het systeem signaleert dat de cumulatieve
zorgvraag die is opgenomen de gemaakte raamafspraken met het zorgkantoor of interne
begroting overschrijdt, zo ook bij onderschrijding.
F21. Triggers rond de indicatie van de cliënt
Met de komst van Zorgzwaartebekostiging is het van belang tijdig te signaleren wanneer de
indicatie niet meer passend of verlopen is. Hiervoor zijn de volgende triggers:
 Het systeem signaleert dat een indicatie bijna verlopen is
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 Tijdens het opstellen van de agenda van de cliënt of na verwerking van gerealiseerde
zorg signaleert het systeem dat een overschrijding of onderschrijding plaats heeft
gevonden ten opzichte van de tijd conform de indicatie/toewijzing/afspraak
 Tijdens het opstellen van de agenda van de cliënt of na verwerking van gerealiseerde
zorg signaleert het systeem dat een overschrijding plaats heeft gevonden ten opzichte
van de verkregen vergoeding conform de indicatie.
F22. Triggers rond verantwoorde zorg
Naast de bekostigingssignaleringen, zijn signalering op de velden van het Kwaliteitskader
Verantwoorde zorg van belang. In de bijlage is een uitgebreide en illustratieve lijst van triggers
en signaleringen rond verantwoorde zorg opgenomen.
F23. Digitale ondertekening of accordering zorg- en dienstverleningsovereenkomst en zorgplan
Het accorderen (ondertekenen) van de zorg- en dienstverleningsovereenkomst en het
wettelijke zorgplan van een Client is een bewerkelijke activiteit. Veelal komt dit 2-3 keer per
jaar voor en is de gemiddelde tijdsbelasting voor zorgorganisaties de cliënt en/of wettelijk
vertegenwoordiger per keer 20-30 minuten. Met de opkomst van cliëntportalen ontstaat ook
de mogelijkheid om de inzage van het wettelijke zorgplan en de ondertekening (of accordering)
hiervan digitaal plaats te laten vinden via dit cliënt portaal. Dit zal voorlopig niet voor alle
cliënten kunnen, maar de collectieve wens uit de VVT sector is om deze functionaliteit nu in het
ECD in te bouwen en dit werkproces van accorderen beter te onder steunen.
F24. Digitale inzage in medicatie en digitale aftekenlijsten
Een van de grootste risico gebieden in de ouderenzorg is medicatie. Per 1 januari 2015 is het
elektronisch voorschijven middels een Elektronisch Voorschrijf Systeem (EVS) van medicijnen
verplicht. Hierdoor nemen de foutkansen rond medicatie af. De foutkansen rond de medicatie
van een cliënt kunnen nog verder worden teruggedrongen door twee aanvullende functionele
eisen die betrekking hebben op het samenspel tussen het ECD en EVS systemen:
 Een directe digitale inzage (via een zogenaamde ‘single sign on- functie) voor
geautoriseerde zorgverleners in de actuele medicatie van een cliënt
 Het digitaal beschikbaar stellen van (actuele) aftekenlijsten zodat zorgmedewerkers via
een mobiel device kunnen aangeven of de medicijnen aan de cliënt zijn toegediend.
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Zorg en informatiemodel als kapstok voor functionele
eisen
In hoofdstuk 5 is de relatie tussen het primaire proces, het Zorg en informatiemodel, het ECD en het
Programma van Eisen gelegd. Het Zorg en informatiemodel is in onderstaande figuur nog een keer
weergegeven.

Figuur 10 – Zorg en informatiemodel
Het primaire proces is in het procesmodel opgeknipt in een drietal hoofdfasen met een aantal sub
paragrafen die terug komen in de komende drie hoofdstukken:
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9

: Aanmeldingsfase met daar in ook de voorfase: het oriënteren
: Zorg- en dienstverleningsfase met de volgende onderdelen:
 Opstellen persoonsbeeld
 Opstellen hoofddoel
 Opstellen werkplannen
 Uitvoeren zorg- en dienstverlening
 Evalueren zorg- en dienstverlening

Hoofdstuk 10 : Afmeldingsfase
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Aanmeldingsfase
In de aanmeldingsfase betreft de kernfunctionaliteit van het ECD het ondersteunen van
de basisregistratie van de cliënt ook als het gaat om een potentiële cliënt, die zich aan
het oriënteren is of op de wachtlijst staat. Belangrijke functionele eisen betreffen het
waarborgen van een eenvoudige en eenduidige vastlegging bij de bron, te gebruiken
voor het vervolg in de multidisciplinaire zorgketen.

8.1.

Oriëntatie

De (potentiële) cliënt “ontstaat” wanneer de zorgorganisatie actief, vanuit de
zorgorganisatie, of reactief met een cliënt in contact komt. Ondanks dat er nog geen
indicatie is, wordt in deze fase al wel informatie van de cliënt geregistreerd. De
volgende functionaliteit moet hierbij worden geboden:
 Registratie van basisgegevens van de cliënt (zie onderstaande paragraaf Cliëntregistratie);
 Inhoud van het contact (welke informatie is verstrekt, wat is voor follow-up afgesproken);
 Signalering aanzetten voor follow-up.
De informatie uit deze oriëntatiefase wordt ook wel eens vastgelegd in een separaat klantinformatie
systeem of CRM (Customer Relation Managementsysteem). Steeds meer zorgorganisaties kiezen
ervoor om dit direct in het ECD vast te leggen zodat alle cliënt gegevens in één bronsysteem zitten.

8.2.

Wachtlijstbeheer

Niet elke cliënt kan direct geplaatst worden en zal op de interne wachtlijst worden geplaatst. De
volgende functionaliteit is vereist:
 (Aanvullende) Registratie stamgegevens (zie onderstaande paragraaf Cliëntregistratie);
 Indicatie (of inschatting indien nog geen officiële indicatie beschikbaar is);
 Cliëntprofiel (beschrijving basisbehoefte van een cliënt);
 Koppeling aan zorgarrangement;
 Additionele wensen cliënt (bijv. locatie);
 Koppeling en signalering vrijgekomen en of vrijkomende plekken die voldoen aan
zorgarrangement en locaties.
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8.3.

Cliëntregistratie

De registratie van cliëntgegevens bestaat uit drie onderdelen:
1. Inlezen van verwijs/indicatie berichten, zoals AZR met iWlz en iWmo en eigen
inrichtingsoplossingen van Gemeenten:
Het inlezen van deze berichten en daarmee direct basale gegevens van de cliënt vastleggend,
brengt direct een efficiencywinst met zich mee. Het moet mogelijk zijn binnen het systeem om
de data van het verwijs/indicatie bericht in te lezen en te verwerken.
Er zullen van meerdere kanalen gegevens worden aangeleverd aan een zorgorganisatie om in
een ECD te verwerken. Er moet zo veel mogelijk gestreefd worden om dit via een
gestandaardiseerde wijze te laten plaats vinden om foutkansen en extra administratieve lasten
ten gevolge van de stelselwijzigingen te voorkomen. In het overgangsjaar 2015 is de verwachting
dat een (groot) deel van deze aanlevering via een tijdelijke oplossing of zelfs handmatig zal
moeten worden ingevoerd in het ECD omdat de systemen hiervoor nog niet gereed zijn. Een en
ander is ook afhankelijk van de keuze die gemeenten maken met betrekking tot de registratie en
declaratie.
2. Waarborgen eenduidige en eenmalige vastlegging van cliëntgegevens:
 Toewijzing unieke cliëntnummers;
 Controle op dubbele invoer (combinatie naam/geboortedatum);
 Controle op dubbele invoer (systeem geeft aan dat vergelijkbaar record bestaat; vervangen
J/N). De basisgegevens die in de oriëntatiefase zijn vastgelegd, kunnen hier weer worden
gebruikt.
3. Voorselectie relevante (en/of verplichte) datavelden op basis van cliënttypering:
 Mogelijkheid om bepaalde velden zichtbaar of onzichtbaar te maken op basis van
cliënttypering (op basis van invoer zorgzwaarte en/of zorgvorm);
 Mogelijkheid om bepaalde velden al dan niet verplicht te maken op basis van cliënttypering
(op basis van invoer van zorgzwaarte en/of zorgvorm).
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Zorg en dienstverleningsfase
In algemene zin ondersteunt het ECD in deze fase eenmalige
vastlegging en registratie. Het kan voorkomen dat meerdere
disciplines (zorg en dienstverlening) dezelfde gegevens verzamelen
over een cliënt, bijvoorbeeld ten aanzien van de ADL. Het is hierbij
mogelijk dat iedere discipline vanuit zijn eigen vakgebied gegevens
van anderen aanvult. Daarbij blijft te allen tijde zichtbaar welke
medewerker wijzigingen heeft doorgevoerd.

9.1.

Opstellen persoonsbeeld / anamnese

In de fase van het opstellen van het persoonsbeeld betreft de
kernfunctionaliteit het ondersteunen en richting geven aan de
diagnosefase van de cliënt door middel van aanvullende inhoudelijke informatie over de huidige
toestand en het (zorg)verleden van de cliënt.
In deze fase zullen de verschillende scores en diagnoses een plek krijgen binnen het ECD (onder
andere de anamnese, lichamelijke onderzoek, eventuele lab uitslagen, medicatie, therapieën).
Uitgangspunt bij het opstellen van het persoonsbeeld is een werkwijze gebaseerd op methodisch
handelen, waarbij zorgdoelen ook daadwerkelijk een relatie hebben met zorgbehoeften. Het cyclisch
(kunnen) toetsen en daarmee het verifieerbare karakter van het zorgplan is een harde eis.
Het is mogelijk om per discipline die betrokken is bij een bepaalde cliënt(groep) een formulier voor
anamnese samen te stellen. Gegevens die door de ene discipline zijn vastgelegd en relevant zijn voor
de volgende discipline, zijn onderling inzichtelijk.
De gegevens die worden vastgelegd om een volledig persoonsbeeld op te kunnen stellen zijn de
volgende:
a. Registreren persoonsgegevens
Het systeem biedt de mogelijkheid om verschillende data-elementen met eventueel onderlinge
relaties toe te voegen aan de registratie van de cliënt. Voor een (niet-limitatieve) beschrijving van de
data wordt verwezen naar het procesmodel.
b. Rubrieken aanmaken voor aanvullende cliëntgegevens
Het systeem zal minimaal de meest gehanteerde ordenings- en/of classificatiesystematieken per
cliëntgroep binnen de VVT moeten kunnen ondersteunen voor het rubriceren van domeinen,
klantvragen, doelen en acties van de cliënt gegevens.
Wenselijk is dat een zorgorganisatie zelf de rubricering van domeinen, klantvragen, doelen en acties
kan invullen en daardoor verschillende data elementen aan zelf ingestelde rubrieken kan aangeven
(optioneel instelbaar voor zorgorganisaties die een andere of eigen rubricering willen aanbrengen).
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c. Voorselectie relevante (en/of verplichte) datavelden o.b.v. cliënt typering
Mogelijkheid om bepaalde velden zichtbaar of onzichtbaar te maken op basis van cliënt typering (op
basis van invoer zorgzwaarte en/of zorgvorm).
Mogelijkheid om bepaalde velden al dan niet verplicht te maken op basis van cliënt typering (op basis
van invoer zorgzwaarte en/of zorgvorm).
d. Ondersteuning meetschalen, meetinstrumenten en testen
Mogelijkheid om minimum data set te definiëren en te gebruiken in verschillende meetschalen,
ofwel een koppeling te leggen met een andere gebruikte toepassing voor het volgen van
meetschalen (bijvoorbeeld Rai).
Het is mogelijk om volgens zichtbare richtlijnen en standaarden te werken (bijvoorbeeld een richtlijn
beroerte). Bijbehorende protocollen zijn eenvoudig op te roepen. Dit kan rechtstreeks door
ontsluiting binnen het ECD, maar ook via bijvoorbeeld linken naar een intranet.
e. Ondersteuning inlezen scans en (lab)uitslagen
Vanuit o.a. ziekenhuizen worden (lab)uitslagen en röntgenfoto’s in digitale vorm ontvangen. Deze
kunnen op een vaste plek toegevoegd worden aan het digitale dossier van de cliënt.
Het mogelijk om papieren documenten (o.a. overdracht ziekenhuis en uitslagen die op papier
binnenkomen, maar ook ‘oude’ papieren dossiers) in te scannen en aan het dossier van de cliënt toe
te voegen.
f. Andere documenten en bestanden koppelen
Het ECD is in beginsel een cliëntdossier en geen volledig document management systeem, maar
biedt de mogelijkheid om koppelingen op te nemen bij een cliënt naar relevante documenten (in
gescande of elektronische vorm). Een voorbeeld van documenten die gekoppeld kunnen worden is
de zorgovereenkomst.
Het is mogelijk om foto’s, geluidsfragmenten, plaatjes en filmfragmenten aan het dossier van de
cliënt toe te voegen. Denk hierbij aan foto’s in geval van decubitus, hartfilmpjes, opnames van zorg
op afstand, voorgeschreven oefeningen, etc.
g. Cliënttevredenheid
Mogelijkheid om minimum dataset te definiëren en te gebruiken voor een evaluatie van de
individuele cliënttevredenheid (als input voor het MDO bijvoorbeeld) ofwel een koppeling te leggen
met een andere gebruikte toepassing voor het volgen van de cliënttevredenheid.
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9.2.

Opstellen hoofddoel

In de fase opstellen (hoofd)doel (per domein van een ordening- en/of classificatiesysteem) betreft de
kernfunctionaliteit van het ECD de mogelijkheid om gestructureerd een inhoudelijk kader te schetsen
voor de cliënt en hierop te rapporteren.
Flexibiliteit inrichting ordening- en/of classificatiesystemen in een ECD
Een steeds belangrijker eis voor een modern ECD is dat in een ECD een of meerdere ordening- en/of
classificatiesystemen flexibel ingericht kunnen worden met de onderstaande gelaagdheid.

Figuur 11 – Gelaagdheid ordenings- en classificatiesysteem

Hiermee kan een zorgorganisatie zelf een keuze maken in de gewenste ordening en/of classificatie
en eventuele specifieke aanvulling van eigen domeinen. Met het oog op een toename van meerdere
cliëntgroepen en meerdere soorten ordening- en classificatiesystemen (denk hierbij bv aan de
cliëntgroepen intramuraal, GRZ en wijkverpleging) is de flexibiliteit van de inrichting van een ECD op
dit gebied een belangrijke functionele eis geworden.
Onderstaande twee ordeningsprincipes SAMPC en de domeinen van het Zorgleefplan worden al zeer
lang gebruikt binnen de ouderenzorg. Het ECD moet in ieder geval beide ordeningsprincipes
ondersteunen en bij voorkeur een standaard inrichting beschikbaar hebben op basis van deze
ordeningsprincipes waar een zorgorganisatie gebruik van kan maken.
a. Het Zorgleefplan
De volgende domeinen worden in het Zorgleefplan onderscheiden:
Per domein wordt aangegeven welke gegevens van de cliënt er kunnen worden vastgelegd:


Domein woon- en leefomstandigheden

Inrichting appartement, eisen opgeruimd & schoon, veiligheid, dagritme,
bewegingsmogelijkheden, meubilair en gebruiksgemak


Domein participatie

Sociale activiteiten, rollen in samenleving en intermenselijk contact


Domein mentaal welbevinden en autonomie
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Eigenheid, beleving, zingeving, bejegening, zelfstandigheid en afhankelijkheid.


Domein lichamelijk welbevinden en gezondheid

Gezondheid, energie, verzorgd lichaam, voeding, lichamelijke functies, zintuigen,
medicijnlijst, rust en beweging, gezondheid en gezondheidsproblemen.
b. SAMPC
De afkorting SAMPC is afgeleid uit de beginletters van de onderwerpen die met een cliënt kunnen
worden besproken: De SAMPC-aanpak onderscheidt de volgende aandachtsgebieden:
 Somatisch aandachtsgebied
 Algemene levensverrichtingen
 Maatschappelijk aandachtsgebied
 Psychisch aandachtsgebied
 Communicatief aandachtsgebied
Een nadere uitleg van de overige ordenings- en classificatiesystemen Omaha, ICF, NANDA/NIC/NOC
en RAI worden beschreven in het hoofdstuk Wijkverpleging (specifieke aanvulling).

9.3.

Opstellen werkplannen

In de fase opstellen werkplannen betreft de kernfunctionaliteit van het ECD de mogelijkheid om de
doelstellingen uit de vorige fase te vertalen naar concrete handelingen/acties voor de cliënt met een
bepaalde capaciteitsbehoefte (tijd en vaardigheden). Het systeem biedt de aansluiting tussen het
inhoudelijk kader en de bekostiging en zal eventuele afwijkingen/overschrijdingen moeten
signaleren.
Centraal binnen deze fase staat dat de gebruikte bouwstenen klein genoeg zijn om wijzigingen in de
opbouw van de dienstverlening op te vangen (bijvoorbeeld opbouw op basis van arrangementen).
Door uit te gaan van handelingen of afzonderlijke diensten die binnen de zorgorganisatie zijn
gedefinieerd wordt de gewenste resistentie voorzien. In deze fase zal voor veel zorgorganisaties de
brug worden gelegd tussen kwaliteit en kwantiteit van zorg en de verschuiving van ongeplande zorg
naar meer planbare zorg.

1.

Ondersteunt opstellen van dag invulling (agenda van de cliënt)

Een dergelijke agenda van de cliënt moet de volgende onderdelen bevatten:
 Met behulp van lijsten kan per dagdeel (ochtend-middag-avond-nacht) en/of per tijdstip een
uit te voeren handeling ingepland worden
 Per handeling wordt een functionaris gekoppeld
 Per handeling wordt een tijdsduur gekoppeld (eventueel een normtijd, die met de juiste
autorisatie overschreven kan worden)
 Per handeling wordt een financieringsbron gekoppeld (Wlz, WMO, Zvw, Privaat, DBC);
eventuele andere financieringsbronnen kunnen toegevoegd worden
 Per handeling wordt een setting aangegeven (bv op kamer cliënt, op de huiskamer,
groepsruimte)
 Per handeling kan eventueel benodigde hulpmiddelen of medicijnen aangegeven worden
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 Naast het aangeven van geplande zorg zal tevens een ‘voorcalculatorische’ hoeveelheid
ongeplande zorg moeten kunnen worden aangegeven. Deze tijd wordt wel op de
beschikbare tijd ‘afgeboekt’, maar wordt niet aan een specifieke handeling gekoppeld.
Opgemerkt moet worden is dat de agenda van de cliënt niet te verwarren is met het afspraken blad
wat nu wel binnen zorgorganisaties gebruikt wordt om bijzondere afspraken aan te geven.

2.

Bewaking op indicatie en/of financieringsbron(nen)

Om de indicatie van de cliënt te kunnen bewaken moeten er in het ECD een tweetal controles
worden ingebouwd:
 Controle op bandbreedte in uren per producttype/klasse/Zorgprofiel en/of kosten op basis
van handelingen en voorcalculatorische kostprijs
 Signalering bij overschrijding en onderschrijving van uren of kosten
 De opgestelde cliëntkaart (arrangement) of Cliëntagenda kunnen hierbij een praktisch
hulpmiddel zijn.

3.

Bewaking op aansluiting bij doelen uit het zorgplan

Voor het slaan van de brug tussen kwaliteit en kwantiteit is het van wezenlijk belang dat handelingen
in dag invulling worden gekoppeld aan doelen uit het zorgplan. Hiermee wordt immers de link gelegd
tussen de kwalitatieve kant van de zorg uit het zorgplan en de kwantitatieve invulling daarvan in de
dagelijkse zorg. Om dit doel te bereiken moet het ECD de volgende controles uitvoeren:
 Het systeem controleert of alle doelen een gekoppelde handeling hebben
 Desgewenst controleert het systeem of alle handelingen een gekoppeld doel hebben.

4.

Printen van werkplannen

De volgende werkplannen moeten ook uitgeprint kunnen worden:
a. Zorgplan
Onder andere om de mogelijkheid te bieden aan een cliënt om zijn/haar zorgplan in te zien zal de
mogelijkheid moeten bestaan het zorgplan uit te printen. Het zorgplan betreft hier het wettelijk
verplichte deel (is het juridische document wat ook ondertekend wordt door cliënt of wettelijk
vertegenwoordiger)
b. Agenda van de cliënt
Om de cliënt de mogelijkheid te bieden om zijn/haar ‘agenda’ in te zien zal de mogelijkheid moeten
bestaan de agenda van de cliënt uit te printen.
c. Looplijsten
Door een doorsnede te maken van de acties per dag/periode per functionaris kan tot een looplijst
gekomen worden. Kort gezegd, de informatie uit de agenda van de cliënt, anders gesorteerd, levert
de agenda op voor de medewerker(s).
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d. Medicijnlijsten
Door een doorsnede te maken van de medicijnen per cliënt per dag kan een medicijnlijst opgesteld
worden. Deze medicijnlijsten behoren bij een goede integratie tussen een ECD en een EVS systeem
maar op een plek te worden opgeslagen (=in het EVS systeem).

5.

Mogelijkheid tot export van capaciteitsbehoefte naar roosterapplicatie

Een overzicht van de benodigde tijd per functie/deskundigheidsniveau per dagdeel (per
groep/afdeling/totaal) is input voor het roosteren. Het moet mogelijk zijn een export bestand te
maken van deze zogenaamde capaciteitsclaim voor een externe roosterapplicatie.

6.

Relatie tussen medewerker agenda en agenda van de cliënt

Het ECD kent in algemene zin een agenda functionaliteit. Afspraken uit de agenda van de cliënt die
van belang zijn voor de uitvoering van zorg of behandeling komen derhalve terug in een agenda van
tenminste één medewerker. Wanneer bv. een fysiotherapeut een afspraak met een cliënt heeft
gemaakt, komt deze afspraak zowel in de agenda van de fysiotherapeut in beeld, als in de agenda
van de cliënt.
Wanneer een cliënt een afspraak in de eigen agenda heeft gezet (of laten zetten) die niet van belang
is voor uitvoering van zorg of behandeling, is deze in principe wel zichtbaar (bijvoorbeeld als ‘bezet’),
maar niet inhoudelijk te bekijken.

9.4.

Uitvoeren zorg en dienstverlening

In de fase uitvoeren zorg en dienstverlening betreft de kernfunctionaliteit van het ECD het
ondersteunen van de registratie van observaties van geleverde zorg ter besturing van het primaire
proces (effect van de handelingen t.o.v. de gestelde doelen en waarborgen handelen binnen
bedrijfsmatige kaders).

1.

Ondersteuning multidisciplinaire zorgrapportage

In het ECD is het mogelijk om na afloop van de zorgverlening verslag uit te brengen van de geleverde
zorg en de cliëntsituatie. Hiervoor wordt zoveel mogelijk ondersteunende structuur geboden.
Er zijn in algemene zin 3 reden om te rapporteren:
 rapportage naar aanleiding van doelen van het ingerichte ordeningssysteem (zorgleefplan,
SAMPC of een andere ordening op domeinen die is ingericht in het ECD);
 rapportage naar aanleiding van nieuwe situaties en observaties;
 rapportage naar aanleiding van incidenten, gevaarlijke situaties en gezondheidsrisico’s
Al deze bovenstaande redenen om te rapporteren worden zichtbaar ondersteund in het ECD.
Naast bovenstaand onderscheid, kan er onderscheid gemaakt worden tussen vastlegging in
informatieve velden en telvelden.
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 Informatieve velden bevatten data die niet geaggregeerd of gegroepeerd hoeft te worden, maar
simpelweg een eigenschap of waarde weergeeft. Veelal bevatten informatieve velden
voornamelijk vrije tekst.
 Waar mogelijk wordt ten behoeve van (management)rapportage gewerkt met telvelden. De
input op telvelden is echter wel te aggregeren en te groeperen (wat wil zeggen dat de data
gebruikt kan worden om overzicht of inzicht op andere niveaus te krijgen).
Het onderscheid tussen deze typen is wezenlijk om te voorkomen dat het ECD verwordt tot een
digitaal kladblok. Tevens draagt het significant bij aan een kwaliteitsverbetering van de rapportage.
Werken met gestandaardiseerde velden versnelt en verbetert het proces van verslaglegging en de
mogelijkheden om rapportages terug te vinden.
Binnen het ECD is het bovendien mogelijk om rapportages te adresseren aan een specifieke persoon
of specifieke discipline. Dit voorkomt ruis bij andere disciplines, een zorgverlener hoeft immers niet
meer te lezen dan relevant voor hem/haar is.
De wijze van teruglezen van dagrapportage is over het algemeen zorgorganisatie specifiek. Eis voor
het ECD is een flexibele vorm om overzichten te kunnen maken, met eigen unieke
rapportnaamgeving, vanuit verschillende doelgroepen, gebruikers en datavelden van het ECD. In
algemene zin ondersteunt het ECD een volledige overdracht, om de continuïteit van zorg te
waarborgen.

2.

Registratie geleverde zorg en dienstverlening

Het systeem dient minimaal twee vormen van registratie van de geleverde zorg te ondersteunen:
 ‘Planning is realisatie’: Middels een registratie van de planning in een arrangement of op een
cliëntkaart inclusief het vastleggen van afwijkingen van de geplande zorg en ongeplande
zorg, zodat de planning dicht tegen de realiteit aan zit en aangetoond kan worden dat
levering conform afspraak heeft plaats gevonden;
 Feitelijke tijdschrijven of een koppeling met een systeem voor elektronisch tijdschrijven
(bijvoorbeeld PDA, clicker, iO of smartphone) moet mogelijk zijn.

3.

Nieuwe technologie: zorg op afstand, beeldbellen

Binnen het ECD, binnen het dossier van de cliënt is het mogelijk om zgn. zorg op afstand te leveren.
Indien gebruik gemaakt wordt van beeldbellen kan het gesprek worden opgenomen en op een later
tijdstip of op een andere plaats worden teruggekeken.

4.

Registratie aanwezigheid/deelname dagactiviteiten

Om inzicht te krijgen/houden in de aanwezigheid bij en deelname aan dagactiviteiten dient een
registratie bijgehouden te worden. Deze registratie is tevens van belang voor de
leveringsbetrouwbaarheidsrapportage (daadwerkelijk geleverde of genoten zorg). Het systeem biedt
de mogelijkheid een lijst op te vragen met geplande deelnemers aan een activiteit, alsmede de
mogelijkheid om de aanwezigheid vast te leggen.
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5.

Mogelijkheid voor invoeren observaties

Medewerkers kunnen observaties invoeren voor cliënten, groepen of afdelingen. Indien van
toepassing zijn vaste observatie scorelijsten beschikbaar en kunnen deze via een mobiel device
worden gescoord.

6.

Faciliteren invullen diverse controle lijsten

Voor het verbeteren van de kwaliteit van de zorg is inzicht in de status en ontwikkeling van de cliënt
op verschillende meetschalen relevant. In dit licht kunnen controle lijsten worden ingebed in de
dagelijkse uitvoering van de zorg. Het systeem zal de betreffende lijsten kunnen invoeren, tonen en
medewerkers kunnen de gegevens verwerken. Het systeem biedt voorts inzicht in de ontwikkeling
van de cliënt/groep/afdeling over een bepaalde periode op één of meerdere meetschalen.

7.

Mogelijkheid voor inzien logfile met observatie op cliënt/afdeling/periode

Medewerkers kunnen een overzicht van de rapportage over een bepaalde periode genereren voor
een specifieke cliënt, groep of afdeling. Hiermee wordt de overdracht ondersteund en kan de
benodigde tijd voor groepsgewijze overdracht geminimaliseerd worden.

8.

Inzage in protocollen en richtlijnen

Voor een deugdelijke uitvoering van de zorg is het vereist dat medewerkers inzicht hebben in de
meest actuele protocollen en richtlijnen. In minimale vorm zal het systeem de locatie kunnen duiden
waar de (voor de cliënt en/of handeling) relevante protocollen en richtlijnen zijn opgeslagen.
Wenselijk is dat de betreffende documenten ook via het systeem benaderd kunnen worden voor
inzage.

9.

Inzage in medicijnlijsten/ ligplannen (decubitus)

Het systeem biedt de mogelijkheid om medicijnlijsten (via een koppeling met een Elektronisch
Voorschijf Systeem) of ligplannen (decubitus) in te zien, voor cliënten, groepen of afdelingen. In de
minimale vorm betekent dit dat de betreffende lijsten in PDF beschikbaar komen of geprint kunnen
worden om beschikbaar te stellen.

10. Registratie gebruikte materialen en hulpmiddelen
Voor een goed inzicht in de gebruikte materialen en hulpmiddelen, de redenen hiervoor
(bijvoorbeeld vanwege BOPZ) en de daaraan gerelateerde kosten is het wenselijk dat geplande en
daadwerkelijk gebruikte materialen, gesplitst naar Wlz en niet Wlz, kunnen worden vastgelegd. Het
systeem biedt voorts inzicht in het verbruik per cliënt/groep/afdeling over een bepaalde periode.

11. Registratie alarmopvolging
Uit de koppeling met een alarmeringssysteem dient het alarmeringsverloop en de opvolging daarvan
geregistreerd te worden in het ECD.
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12. Mogelijkheid tot uitdraaien rapportages voor gebruikers van het ECD
Het is met de juiste autorisatie mogelijk om voor specifieke doelgroepen rapportages te definiëren
en uit te draaien in het kader van overdracht of informatievoorziening.
Dit kan over verschillende, zelf in te stellen, periodes (dag, week , maand, data, etc.).

13. Ondersteunen rapportage omtrent Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg
In onderstaande opsomming wordt wat uitgebreider en gedetailleerder ingegaan op de
Kwaliteitskader Verantwoorde Zorg. Naast een vrij veld voor opmerkingen biedt het systeem de
mogelijkheid om relevante items aan te vinken ter input van de gewenste signaleringsfunctie. Om te
kunnen rapporteren over het toetsingskader Verantwoorde Zorg zullen de volgende items per cliënt
eenduidig moeten kunnen worden aangegeven:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Cliënt heeft geaccordeerd zorgovereenkomst [J/N]
Cliënt heeft geaccordeerd Cliëntplan [J/N]
Cliënt heeft geaccordeerde ‘agenda van de cliënt” [J/N]
Decubitus graad
Gewichtstoename of afname in kg
Gebruikt meer dan 9 soorten medicatie per dag [J/N]
Vaccinatie tegen griep [J/N]
Vaccinatie geldig tot [datumveld]
Incontinentiegeval waarbij bij de diagnose incontinentie een arts of incontinentie
verpleegkundige betrokken is [J/N]
Prevalentie urine-incontinentie [J/N]
Cliënt heeft verblijfskatheter [J/N]
Bij cliënt wordt gewerkt met ‘zachte domotica’ zoals een belmat, een lus met chips. Etc [J/N]
Cliënt heeft in afgelopen periode verbaal of fysiek agressief of gewelddadig gedrag vertoond
[J/N]
Bij intramuraal verblijvende psychogeriatrische cliënt is met instemming (van cliënt of
vertegenwoordiger) fixatie toegepast met onrustband, tafelblad en/of diepe stoel [J/N]
Cliënt heeft blijvend letsel opgelopen tijdens toepassing fixatie [J/N]
Cliënt heeft minstens 2 gediagnosticeerde symptomen van depressie [J/N]

De volgende items hebben betrekking op een beoordeling van de cliënt van de dienstverlening. Om
niet volledig afhankelijk te zijn van de uitkomsten van een volledig Cliënttevredenheidsonderzoek
wordt in het systeem de mogelijkheid geboden om aan te geven of een cliënt een opmerking/klacht
(echter geen formele klacht ingediend) heeft over:
17. De mate waarin organisatorische eenheid adequaat met cliënten en familie communiceert
18. De mate waarin de organisatorische eenheid adequaat cliënten en familie informeert
19. De mate waarin cliënten een adequate bejegening door personeel ervaren
20. De mate waarin cliënten zich als schoon en verzorgd ervaren
21. De mate waarin de organisatorische eenheid zorgt voor smakelijke maaltijden, hapjes en
drankjes
22. De mate waarin de rechten van cliënten m.b.t. vrijheidsbeperking worden gerespecteerd
23. De mate waarin de organisatorische eenheid adequate maatregelen neemt bij pijn en/of ziekte
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24. De mate waarin de organisatorische eenheid goed inspeelt op zijn/haar beperking of
mogelijkheden van een cliënt
25. De mate waarin een organisatorische eenheid comfortabele woonruimte biedt
26. De mate waarin cliënten zich thuis voelen
27. De mate van privacy in de (woon)ruimten
28. De mate van bewegingsvrijheid en –mogelijkheden in de (woon) ruimten
29. De mate waarin de organisatorische eenheid cliënten in staat stelt te participeren in de
samenleving
30. De mate waarin de organisatorische eenheid cliënten mogelijkheden biedt voor dagbesteding
en – structurering
31. De mate waarin de organisatorische eenheid cliënten aandacht en ondersteuning geeft voor
de eigen identiteit en levensinvulling.
Bij de score van bovenstaande vragen is het van belang om ‘J/N’ in te kunnen geven en/of een
andere Schaling score (% of cijfer 1-10) zodat dit geaggregeerd kan worden tot een management
rapportage over een of meerder cliëntgroepen.

9.5.

Evalueren zorg en dienstverlening

In de fase evalueren zorg en dienstverlening betreft de kernfunctionaliteit van het ECD het
samenbrengen en ondersteunen bij het interpreteren van de kwalitatieve en kwantitatieve
informatie uit het zorgproces

1.

Trigger op verlopen zorgplan

Uitgangspunt is dat het zorgplan een zo dynamisch en gebruikt item is dat er weinig kans is dat het
gedurende langere tijd niet aangepast wordt. Echter, in het kader van kwaliteitsbeheersing is het
wenselijk een time-stamp op het zorgplan te kunnen geven zodat inzichtelijk is wanneer het zorgplan
voor het laatst geëvalueerd en/of aangepast is en per wanneer uiterlijk een nieuwe evaluatie dient
plaats te vinden.

2.

Evaluatie cliënttevredenheidsscore

Voor een goede evaluatie van de beleving van de zorg is inzicht (huidige score en trends) in de
cliënttevredenheidsscore vereist als geheel of op verschillende onderdelen. Desgewenst kunnen
doelstellingen over cliënttevredenheid met specifieke acties in het cliëntdossier worden opgenomen.
Reden voor de opname van cliënttevredenheidsscores in het ECD is de mogelijkheid voor
zorgorganisaties om kort-cyclisch te sturen op relevante tevredenheidsscores van cliënten.

3.

Evaluatie van de acties versus doelen in het zorgplan

Op basis van de registratie van de geleverde zorg kan inzicht gegeven worden in de mate waarin de
acties zoals overeengekomen op basis van het zorgplan daadwerkelijk zijn uitgevoerd. Eventuele
afwijkingen kunnen nader beschouwd worden.

4.

Trend/ontwikkeling op meetschalen

Om het effect van de uitgevoerde acties op de geestelijke en fysieke toestand van de cliënt te meten
worden meetschalen toegepast. Door mede de trend/ontwikkeling op meetschalen te volgen van
cliënten/groepen/afdelingen kan een beeld gevormd worden van de effectiviteit van de zorg. Is de
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gewenste ontwikkeling of stabilisatie op een bepaald inhoudelijk gebied terug te vinden in de
metingen? Is er aanleiding om andere (typen) acties op te nemen in het zorgplan?
Er is een bijzonder breed scala aan gehanteerde meetschalen in de zorg. Er is een doorsnede te
maken van de dataset die voor deze meetschalen gebruikt wordt. Het systeem zal ofwel zelf de
mogelijkheid bieden om metingen vast te leggen, ofwel de mogelijkheid bieden om een koppeling te
leggen naar resultaten van metingen buiten het systeem. Op basis van de resultaten uit de
meetschalen worden verbeteracties of veranderingen in zorgplan vastgelegd.
Deze verbeteracties kunnen op basis van evaluatie overeengekomen worden. Deze worden in het
zorgplan doorgevoerd met wederom een time-stamp zodat inzichtelijk is welke wijzigingen per
wanneer zijn doorgevoerd. Te allen tijde dient de historie van het zorgplan inzichtelijk te blijven.

5.

Interpreteren van en acteren op de vergaarde managementinformatie

Evaluatie van de zorg vindt vooral plaats op basis van gegenereerde managementinformatie. Gezien
het belang van management informatie is hier een apart hoofdstuk voor.

6.

Evaluatie meldingen incidenten

Het vastleggen en evalueren van de cliëntgerelateerde incidenten (MIC-rapportages) in de
zorgorganisatie.

7.

Vastleggen resultaat van het MDO

MDO rapportages zijn over het algemeen zorgorganisatie specifiek. Eis voor het ECD is een flexibele
vorm om MDO rapportages te kunnen maken vanuit verschillende doelgroepen/gebruikers en
datavelden van het ECD.

8.

Trigger ‘Laatste Mutatiedatum’

Voor relevante contracten en afspraken in het cliëntdossier (in ieder geval de
zorgverleningsovereenkomst en het cliëntplan) is een indicatieveld ‘laatste mutatiedatum’
noodzakelijk voor verantwoording en actualiteitsbewaking.

9.

Mutatiebericht

Genereren en versturen van standaard mutatieberichten (o.a. iWlz en iWmo).

10. Trigger ‘Geplande ontslagdatum’
Voor verantwoording en actualiteitsbewaking van de geplande ontslagdatum is een indicatieveld
‘geplande ontslagdatum’ noodzakelijk.
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Afmeldingsfase
In de afmeldingsfase betreft de basis functionaliteit van het ECD het registreren van het
beëindigen van de zorg en het afsluiten (dan wel overdragen) en waar nodig archiveren
van de gegevens in het cliëntdossier.

10.1. Afmeldingsberichten
Deze fase van het proces bevat drie functionele eisen voor een ECD:
1. Genereren en versturen van een afmeldingsbericht
2. Een export bericht met cliëntdata kan worden verzonden op het moment van
overdracht van de cliënt binnen de keten (vooral bij opnames en ontslag ziekenhuis,
verzorgingshuis/revalidatiecentrum en overdracht van extramurale thuiszorg naar
ziekenhuis, verzorgingshuis en verpleeghuis/revalidatiecentrum)
3. Van de transmurale berichten zal een nadere omzetting worden gedaan van de meest gebruikte
gegevensstandaarden middels de standaardisatie eisen van Nictiz (E-overdracht standaard).

10.2. Samenstellen van standaard (overdrachts) brieven
Naast digitaal verzonden overdrachten (zie ook het technisch kader ‘E-Overdracht’ van NictiZ) is het
ook mogelijk om standaardbrieven samen te stellen, veelal ten behoeve van overdracht naar
ketenpartners. De brief wordt gevuld met data uit het ECD, welke vooraf (eenmalig) gedefinieerd
wordt. Hierbij valt te denken aan diagnostiek, uitkomsten van testen, maar ook NAW gegevens van
cliënt en geadresseerde. De brief is altijd aan te vullen met vrije tekst.
Elke discipline kan zijn eigen standaardbrieven genereren (uiteraard geregisseerd binnen een
stichting), welke niet inzichtelijk zijn voor andere disciplines, door middel van autorisatie. Een brief
met overdrachtsgegevens maakt onderdeel uit van het dossier van de cliënt.

10.3. Mutatiedagen
Het is voor zorgorganisaties met intramurale cliënten van belang om een efficiënt proces te hebben
van afsluiting zorg van een cliënt en een goed aansluitend inhuizingsproces van een nieuwe cliënt.
Hier kan een ECD in ondersteunen door het kunnen vastleggen van het aantal (voorgeschreven)
mutatiedagen en het tijdig signaleren hierop zodat overschrijding tijdig voorkomen kan worden. Het
is een collectieve eis van de sector om deze functionaliteit in het ECD beschikbaar te hebben.
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Cliëntportaal
De meeste ECD oplossingen hebben inmiddels een ‘cliëntportaal’. De ontwikkeling van cliëntportalen
is veelal gestart voor cliënten en familie als mogelijkheid om het zorgplan in te kunnen kijken via een
internet portaal (zogenaamde inkijkdoos).
De wensen en eisen voor cliëntportalen ontwikkelen zich inmiddels tot volwaardige modules binnen
een ECD of aparte deelsystemen die zijn gekoppeld aan een ECD en is een van de belangrijke
innovatiegebieden van een ECD.
De volgende collectieve functionele eisen worden gesteld door zorgorganisaties in de ouderenzorg
aan een Clientportaal:
 Inkijkfunctie van het zorgplan voor cliënt en/of wettelijke vertegenwoordiger
 Digitale accordering (of ondertekening) van het zorgplan door een cliënt en/of wettelijk
vertegenwoordiger
 Mede kunnen rapporteren in het zorgplan vanuit de wettelijke vertegenwoordiger (bv eigen
waarnemingen en aandachtpunten vanuit de familie of het sociale netwerk van een cliënt)
 kunnen uitwisselen van berichten tussen cliënt, mantelzorgers en zorgteam
 Kunnen inzien en afspraken kunnen maken in de cliëntagenda
 Overzicht van alle contactpersonen en betrokken hulpverleners (NAW, email,
telefoonnummers en foto’s)
 Kunnen communiceren tussen professionele en informele zorg en sociaal netwerk (oproep
ondersteuning en inschrijven voor taken/hulp/bezoek)
 Eenvoudige maar veilige inlogprocedure (intuïtief van aard) met gebruikersnaam en
wachtwoord in combinatie met een authenticatie (zoals DigiD of (SMS) code)
 Eenvoudige menustructuur (overzichtelijk) op tablet of IPAD
 Lettertype en grootte flexibel in te stellen (i.v.m. de leesbaarheid)
 Mogelijkheid van uploaden van foto’s en/of documenten
 Client en/of mantelzorger kunnen zelf het portaal beheren (zelf gebruikers aan-afmelden, en
gegevens contactpersonen en hulpverleners wijzigen en toevoegen)
 Onderdelen van het zorgplan zelf kunnen invullen als cliënt en/of wettelijke
vertegenwoordiger (bv levensloop, administratieve gegevens, sociaal netwerk en
contactpersonen /ecogram)
 Inzage in nieuwspagina en/of activiteiten kalender van de locatie/zorgaanbieder
 Printfunctie (voor bv. de initiële ondertekening van het zorgplan)
Voor een zorgorganisatie is het van belang om duidelijke afspraken te maken met de cliëntenraad,
medewerkers, cliënten en het socialen netwerk van een cliënt over het gebruik en beheer van een
cliëntportaal. Hierbij kun je denken aan:
 Wie is verantwoordelijk voor de beveiliging, de ondersteuning en het beheer?
 Wie betaald de kosten van het cliëntportaal?
 Wat zijn de verwachtingen en werkafspraken over reactietijd?

© Advisaris

ActiZ Programma van Eisen ECD versie 4 0-definitief

Pagina 49 van 90

Managementrapportage
De mogelijkheid om managementinformatie te genereren is naast de ondersteuning van het primaire
proces een belangrijke functionaliteit van een ECD. Om het primaire proces te besturen is juiste
informatie nodig.
Van belang is dat dit mogelijk is zonder dat de zorgmedewerker hier hinder van heeft, voorkomen
moet worden dat de zorgmedewerker extra registraties moet doen om management informatie
mogelijk te maken.
Welke managementinformatie te genereren is, grotendeels afhangt van het gehanteerde datamodel
binnen het ECD. Door verschillende data-elementen met elkaar te verbinden zijn doorsneden te
maken op verschillende niveaus.
Er is een grote flexibiliteitswens binnen de VVT-sector ten aanzien van managementinformatie, mede
doordat nieuwe wet- en regelgeving kan leiden tot nieuwe kwalitatieve en kwantitatieve
sturingskaders en daarom behoefte aan nieuwe sturingsinformatie.

Figuur 12 - Belangrijkste actuele veranderingen in de VVT-sector

Op het gebied van managementinformatie kan onderscheid gemaakt worden tussen
standaardrapportages, zelfbouwrapportages en maatwerkrapportages. Standaardrapportages zijn als
functionaliteit binnen het ECD opgenomen en zijn ‘met een druk op de knop’ te genereren.
Zelfbouwrapportages zijn rapportages die niet standaard ingebouwd zijn, maar die zonder
tussenkomst van programmeurs in te richten zijn in het systeem, dan wel via een export naar een
rapportagegenerator. Hiervoor moet de mogelijkheid bestaan om bepaalde data elementen binnen
een rapportage op te nemen. Maatwerkrapportages zijn ten slotte rapportages waarvoor een
software inhoudelijke aanpassing nodig is (programmatuur en/of datamodel).
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Voor zelfbouwrapportages is de eis dat alle gegevens opgenomen in het ECD, data elementen zijn in
een toegankelijk datamodel. Hieronder is een aantal rapportages opgenomen dat we onder de
categorie standaardrapportages zouden willen scharen.

12.1. Bedrijfsvoering kwantitatief
1.

Capaciteitsbehoefte per periode

Op basis van de opgestelde cliëntagenda’s waarin handelingen met bijbehorende tijden en functie
staan aangegeven kan een overzicht gemaakt worden van de capaciteitsbehoefte per periode per
functie. Om een overzicht op verschillende niveaus te kunnen maken zal een cliënt een relatie
moeten hebben met een groep, een afdeling, een cluster, een locatie en een zorgorganisatie.

2.

Geplande zorg en dienstverlening

De geplande zorg en dienstverlening per periode (dagdeel/dag/week/maand) per
cliënt/groep/afdeling/cluster/locatie/zorgorganisatie.

3.

Gerealiseerde zorg en dienstverlening

Op basis van de registratie van de gerealiseerde zorg en dienstverlening op het niveau van de cliënt
kan een overzicht gemaakt worden van de gerealiseerde zorg en dienstverlening per
cliënt/groep/afdeling/cluster/locatie/zorgorganisatie, waarbij tevens inzicht gegeven wordt in de
gerealiseerde zorg en dienstverlening per financieringsbron (Wlz, WMO, Zvw, Privaat, DBC).

4.

Gerealiseerde ongeplande zorg en dienstverlening

De ongeplande zorg en dienstverlening per periode (dagdeel/dag/week/maand) per
cliënt/groep/afdeling/cluster/locatie/zorgorganisatie.

5.

Leverbetrouwbaarheid totaal en per cliënt

Een wezenlijk sturingsgetal is de leverbetrouwbaarheidsindex. Deze index wordt bepaald door de
gerealiseerde zorg en dienstverlening (desgewenst per zorgsoort) te delen op de overeengekomen
zorg en dienstverlening. Een index van 1 of meer wil dus zeggen dat minimaal de overeengekomen
zorg en dienstverlening geleverd is. Een score van minder dan 1 wil zeggen dat in de betreffende
periode minder dan de overeengekomen zorg en/of ondersteuning is geleverd. Zowel uitschieters
naar boven als naar beneden zullen voor de zorgorganisatie een aanleiding zijn tot aanvullende
acties.

6.

Kosten per periode

Op basis van de gerealiseerde zorg en dienstverlening en de bijbehorende handelingsgroep,
functionaris, duur en (voorcalculatorische) kostprijs kan inzicht verkregen worden in de kosten van
de levering over een gegeven periode voor een cliënt/ groep/ afdeling/ cluster/ locatie/
zorgorganisatie.
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7.

Inkomsten per periode

Op basis van de gerealiseerde zorg en dienstverlening en de bijbehorende tarieven kan inzicht
gekregen worden in de opbrengsten van de levering over een gegeven periode voor een cliënt/
groep/ afdeling/ cluster/ locatie/ zorgorganisatie.

8.

Resultaat per periode

Inkomsten van de gerealiseerde zorg en dienstverlening minus de kosten van de gerealiseerde zorg
en dienstverlening geven het resultaat.

12.2. Bedrijfsvoering kwalitatief
1.

Overzicht observaties per cliënt/groep per periode

Medewerkers kunnen observaties bij een cliënt of groep invoeren. Dit kan zowel direct plaatsvinden
als hiertoe de mogelijkheid bestaat op locatie of anders op een later moment. Een medewerker of
manager moet eenvoudig de observaties voor de voor hem of haar relevante cliënten of groepen
kunnen inzien over een gegeven periode. Een veelgevraagde standaard rapportage is een overzicht
van ‘risicosignalering zorgproblemen’. Veelal is deze rapportage de uitkomst van een gestructureerde
diagnose of risico analyse hulpmiddel waar een overzicht van risico’s en te nemen maatregelen in
worden geadviseerd per cliënt. Deze risicodiagnose wordt standaard bij de eerste opname van de
cliënt gedaan en hierna middels een reguliere meting (of ad hoc indien de individuele situatie van de
cliënt ingrijpend veranderd).

2.

Behoefte en trend

Op basis van historie inzicht in de zorg- en behandelingsbehoefte per cliënt, groep, afdeling, regio,
cluster, zorgorganisatie, soort zorgvraag, overzicht verpleegkundige diagnoses en de trend ten
aanzien van deze zorg- en behandelingsbehoefte.

3.

Interne controle

Inzicht per cliënt/ cliëntgroep/ locatie / zorgorganisatie, juistheid van stamgegevens, zorgplan,
aanwezigheid, communicatie zorgkantoor en productie gegevens.

4.

Overzicht doelen rapportage

De status met betrekking tot het behalen van doelen moet inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Dit
moet zowel per cliënt, cliëntgroep en sector als per domein/doel. Aangezien via rapportage op
handelingsniveau in de agenda dagelijks gerapporteerd wordt over succes in het behalen van de
doelen dient ook dit overzicht direct opvraagbaar te zijn. De opgegeven redenen bij het niet volgens
plan halen van de doelen, moet ook getoond kunnen worden.

5.

Overzicht observaties per medewerker/groep per periode

Managers en medewerkers kunnen observaties bij hun medewerkers en zichzelf of groep invoeren.
Dit kan zowel direct plaatsvinden als hiertoe de mogelijkheid bestaat op locatie of anders op een
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later moment. Een manager of medewerker moet eenvoudig de observaties voor de voor hem of
haar relevante medewerkers of groepen kunnen inzien over een gegeven periode.

6.

Overzicht observaties en resultaatgebieden per cliënt/groep per periode

Medewerkers kunnen observaties en resultaatgebieden bij een cliënt of groep invoeren. Dit kan
zowel direct plaatsvinden als hiertoe de mogelijkheid bestaat op locatie of anders op een later
moment. Een medewerker of manager moet eenvoudig de observaties en resultaatgebieden voor de
voor hem of haar relevante cliënten of groepen kunnen inzien over een gegeven periode.

7.

Overzicht toepassing onvrijwillige zorg (BOPZ)

In het ECD worden de gegevens gerelateerd aan onvrijwillige zorg (middelen en maatregelen)
vastgelegd. Gerapporteerd moet kunnen worden over de genomen middelen en maatregelen en
juridische overeenkomsten moeten kunnen geproduceerd op diverse organisatieniveaus.

8.

Overzicht decubitus meting

Vastleggen en raadplegen decubitus metingen periode per cliënt/ cliëntgroep/ locatie /
zorgorganisatie.

9.

Overzicht gebruik medicatie

Vastleggen en raadplegen medicatiegebruik en incidenten medicatiebewaking per periode per cliënt/
cliëntgroep/ locatie / zorgorganisatie.

10. Overzicht incidenten
In het ECD worden de gegevens gerelateerd aan incidenten vastgelegd. Gerapporteerd moet kunnen
worden over de incidenten en de genomen vervolgacties.

11. Overzicht cliënttevredenheid
Vastleggen en raadplegen cliënt tevredenheidsscore per periode per cliënt/ cliëntgroep/ locatie /
zorgorganisatie.

12. Demografische kenmerken
Kenmerken van de populatie zoals:
 gemiddelde leeftijd cliënten zorgorganisatie/locatie/cluster/afdeling/groep
 gemiddelde verblijfsduur cliënten zorgorganisatie/locatie/cluster/afdeling/groep
 medicijngebruik per periode per cliënt/groep/afdeling/cluster/zorgorganisatie
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12.3. Bedrijfsvoering koppeling kwantitatief en kwalitatief
De overzichten gegeven in de eerste twee paragrafen moeten waar relevant gecombineerd kunnen
worden tot overzichten die het complete beeld geven. Bijvoorbeeld een combinatie overzicht van
kosten per periode en overzicht doelen rapportage voor de groep/afdeling/cluster/zorgorganisatie.

12.4. Rapportage indicatoren kwaliteitskader verantwoorde zorg
De mogelijkheid om rapportages van het kwaliteitskader verantwoorde zorg vanuit het ECD aan te
leveren.

12.5. Informatie ten behoeve van inhoudelijke kennis en wetenschappelijk
onderzoek
De mogelijkheid om geanonimiseerde datasets van cliëntinformatie vanuit het ECD aan te leveren
ten behoeve van de eigen bedrijfsvoering en kwaliteitsverbetering en/of wetenschappelijk
onderzoek of onderzoeken vanuit de VVT-sector. Binnen het beleid van ActiZ is de volgende
doelstelling opgenomen rondom uitwisseling en wetenschappelijk onderzoek van cliëntinformatie:
“In de huidige discussie wordt cliëntinformatie wisselend gekoppeld aan verschillende
kwaliteitsdoelstellingen zoals kwaliteitsverbetering, professionele standaarden, zorginkoop en keuzeinformatie. Belangrijk aandachtspunt daarbij is dat de kwaliteitsdoelstellingen rondom
cliëntinformatie zich zowel afspelen op het niveau van de individuele cliënt -in relatie tot de
zorgprofessional-, als op het collectieve of mesoniveau van de organisaties van zorg.
Microniveau: Cliëntinformatie kan in de eerste plaats worden gebruikt door professionals voor een
goede zorgverlening aan individuele cliënten. Dit is ook het niveau waarop eigen regie en
zelfredzaamheid van cliënten vorm krijgt. De wijze waarop de professional aan deze participatie
tegemoet komt is afhankelijk van de wensen van de cliënt, zijn/haar zelfredzaamheid en
mogelijkheden tot eigen regie en de ondersteuning vanuit het sociale netwerk. De cliënt is daarbij de
belangrijkste partij waaraan door de zorgverlener/-aanbieder verantwoording dient te worden
afgelegd, maar ook de primaire stakeholder om te komen tot een betere kwaliteit van zorg.
Daarnaast is cliëntinformatie van belang op het mesoniveau, de informatie die over cliënten wordt
verzameld zegt iets over de professionaliteit van de zorgverlening aan deze cliënten. Professionals en
zorgaanbieders kunnen zich op basis van deze gegevens verantwoorden naar derden, bijvoorbeeld in
het kader van de zorginkoop en het toezicht. Belangrijk is om te constateren dat het dan niet een
verantwoording betreft die iets zegt over de zelfredzaamheid van de cliënt: de informatie geeft
informatie over de professionaliteit van de zorgverlening (de professionele standaard).
Als laatste kunnen geaggregeerde gegevens van cliënten op macroniveau worden gebruikt om de
zorg in kaart te brengen over de verschillende sectoren (en wetgeving) heen.
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ActiZ neemt bij haar activiteiten rondom cliëntinformatie de volgende twee uitgangspunten in acht:
1. ActiZ stelt bij de ontwikkelingen rondom cliëntinformatie de zorg aan de individuele cliënt
centraal; de cliënt wordt daarbij gezien als primaire stakeholder. Concreet betekent dit
enerzijds dat bij de keuze voor een systeem leidend is of dit systeem ruimte laat aan de cliënt
om input te leveren. Anderzijds betekent dit dat (hulp)vragen van cliënten centraal staan en
dit vertrekpunt leidend is bij de keuze voor het systeem. Zowel Omaha als RAI voldoen aan
dit uitgangspunt. Bij (bijvoorbeeld) de NANDA of de NIC is dit niet het geval omdat beiden
het verpleegkundig handelen (het stellen van de juiste diagnose bijvoorbeeld in het geval van
de NANDA) centraal stellen. ActiZ hecht er aan om de (hulp)vraag van de cliënt als
vertrekpunt te nemen, omdat alleen dan ruimte ontstaat voor professioneel handelen en
goed zorgondernemerschap.
2. Een tweede uitgangspunt is dat ActiZ zich tot doel stelt om met de registratie van
cliëntinformatie de emancipatie van de cliënt waar mogelijk te bevorderen. Dit doel is van
belang, naast het belang om tot een professionele standaard te komen.”
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Externe rapportage
Op het gebied van rapportages wordt veel flexibiliteit gewenst. Voor wat betreft de externe
rapportages zal het systeem in ieder geval de volgende rapportages moeten kunnen opleveren.

13.1. IGZ rapportage
De volgende (standaard) rapportage is hierbij vereist:
 MIC (inclusief valpartijen)
 Middelen en Maatregelen
 Vrijheid beperkende maatregelen
 Vocht en Voeding
 Decubitus
 Medicatie

13.2. Input voor jaardocument maatschappelijke verantwoording
Over het algemeen komt de informatie die nodig is voor het jaardocument maatschappelijke
verantwoording uit andere systemen dan het ECD. Veelal wordt in het Management Informatie
systeem (vaak ook Business Intelligence systeem genoemd) van de zorgorganisatie een combinatie
gemaakt van bedrijfskundige gegevens en zorginhoudelijke gegevens en deze met elkaar in verband
gebracht en aangeleverd.
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Declaratie & verantwoording
In dit hoofdstuk staat beschreven welke gegevens het ECD op moet leveren om de externe
verantwoording te kunnen realiseren en de interne bedrijfsvoering te ondersteunen.

14.1. Gerealiseerde zorg per cliënt per periode
Er zijn kaders zoals de kaderwet AO/IC die eisen stellen aan het bijhouden en inzicht kunnen geven
aan de gerealiseerde zorg per cliënt. Ook voor de eigen bedrijfsvoering is het wenselijk een dergelijk
inzicht te hebben. Het moet mogelijk zijn om van een cliënt een overzicht uit te draaien van de
gerealiseerde zorg naar financieringsbron (Wlz, WMO, Zvw, Privaat, DBC) per periode.

14.2. Gerealiseerde zorg op niveau groep of zorgorganisatie (productiestaat)
Voor de externe verantwoording en de eigen bedrijfsvoering is het wenselijk een inzicht te hebben in
de gerealiseerde zorg op groeps- en organisatieniveau. Dit betreft in ieder geval de volgende
uitdraaien:
 Uitdraai voor het zorgkantoor met productie in afgesproken eenheden per periode
 Uitdraai van gerealiseerde zorg naar financieringsbron (Wlz, WMO, Zvw, Privaat, DBC).
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GRZ dienstverlening (specifieke aanvulling)
In dit hoofdstuk wordt de uitleg gegeven van specifieke eisen voor GRZ als aanvulling op generieke
beschrijving van het primair proces.

15.1. Inleiding GRZ
De bekostiging van de geriatrische revalidatie zorg (GRZ) is opgenomen in de Zorgverzekeringswet
(Zvw) op basis van de DBC-systematiek. Deze overheveling houdt in dat de geriatrische
revalidatiezorg (voorheen ZZP VV9a) niet meer wordt bekostigd op basis van de ZZP-systematiek. Dit
betekent onder andere dat zorgorganisaties die GRZ cliënten hebben dienen te beschikken over een
operationeel DBC registratie- en declaratiesysteem, maar ook dat in bredere zin de vernieuwde
procesgang en behoefte aan sturingsinformatie wordt ondersteund.

15.2. Primair proces de basis voor ECD
De hoofdmoot van dit Programma van Eisen is gestructureerd op basis van het Zorg en
informatiemodel. Dit model is gericht op de langdurige zorg. Met de overheveling van de ZZP9a valt
deze zorgvorm binnen het stramien van de Zvw.
Op hoofdlijnen wordt de informatiestroom zoals geschetst in onderstaande figuur (bron DBC
onderhoud) als leidraad genomen.
Meer en meer wordt de uitdaging voor ECD’s
of cliëntvolgsystemen om de verschillende
financieringsvormen naast elkaar te kunnen
ondersteunen.
Met de overheveling naar de GRZ zullen
meer zorgorganisaties met zowel de Wlz als
de Zvw te maken krijgen omdat ze naast de
GRZ reguliere zorg blijft leveren.
Te allen tijde zal blijven gelden dat de
systemen in beginsel moeten aansluiten bij
de gehanteerde werkwijze. Dat is en blijft de
kern van dit Programma van Eisen.
In de aanloop naar en eerste periode na de
overheveling heeft de nadruk sterk gelegen
op het ondersteunen van het aanleveren van
de minimale dataset.

Figuur 13 – Hoofdinformatiestroom GRZ

De vervolgstap is nu nodig om het bredere proces van de Geriatrische Revalidatie Zorg te
ondersteunen van triage tot ontslag/afmelding.
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15.3. Hoofdproces GRZ
Voor de procesgang over GRZ is een aparte procesbeschrijving gemaakt die aansluit op de operatieve
fase in het ziekenhuis. Onderstaand processchema geeft de hoofdstroom weer voor de procesgang
over GRZ. Voor een gedetailleerde uitwerking van het GRZ proces verwijzen we graag naar het
specifieke product ‘processchema GRZ’ wat eerder door Advisaris is gemaakt. Hierin is de samenhang
te vinden van de processtappen, activiteiten en benodigde informatie per processtap.

Figuur 14 - Hoofdproces GRZ
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15.4. Wettelijk kader GRZ
Met de overheveling van de GRZ hebben aanpassingen plaatsgevonden in de Wlz en Zvw. Het
beleidsmatig kader voor de GRZ wordt up to date gehouden op de website van DBC-Onderhoud

Zie ook de beleidsregels op de website van de NZa:
http://www.nza.nl/zorgonderwerpen/dossiers/Revalidatiezorg1/beleid-en-regels/

15.5. Technisch kader GRZ
De registratie en communicatie kaders worden up-to-date gehouden op de website van DBCOnderhoud. In dit PvE wordt een aantal specifieke elementen behandeld met betrekking tot de GRZ.
Voor het totaalbeeld wordt verwezen naar de betreffende uitleveringen van DBC-Onderhoud.

1.

Communicatie Grouper

Voor afleiding van de zorgproducten binnen de GRZ dienen zorgorganisaties te communiceren met
de Grouper van DBC Onderhoud. De specificaties van het HL7v3 bericht is terug te vinden op de
website: www.dbconderhoud.nl.
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2.

DIS aanlevering

Inzake de GRZ dienen alle zorgorganisaties een minimale dataset aan te leveren omtrent hun DBC
levering. Het bericht en de bijbehorende standaard zijn hier beschreven:
www.dbcinformatiesysteem.nl

3.

OHW afleiding

Met de overgang van GRZ naar de Zvw is geen automatische bevoorschotting meer geregeld.
Zorgorganisaties dienen hieromtrent afspraken met hun Zorgverzekeraar(s) te maken. Indien sprake
is van bevoorschotting moet dit middels aanlevering van OHW geschieden. De beschrijving van de
inhoud en technische standaarden van de berichtgeving is te vinden op de website
www.dbsinformatiesysteem.nl

15.6. Externe gegevensuitwisseling GRZ
Overzicht van specifieke externe communicatie en/of koppelingen vanuit een ECD vanwege GRZ:
 Voorkant van het proces: de triage aanmelding vanuit het ziekenhuis (momenteel papieren
stroom, wordt digitaal)
 Onder Handen Werk Grouper (OHW) voor het afleiden van alle losse activiteiten tot
zorgproducten en daarmee kunnen volgen van proces registratie tot facturatie
 De landelijke Grouper voor het verzenden van zorgproducten met betrekking tot registratie,
facturatie, ontvangen van retourberichten
 De DIS aanlevering voor metagegevens.

15.7. Interne gegevensuitwisseling GRZ
Overzicht van specifieke interne gegevensuitwisseling binnen een ECD vanwege GRZ:
 Koppeling met zorgpaden en behandelpaden
 Koppeling met bijvoorbeeld een cliëntagenda en cliëntplanning (cliënt perspectief)
 Koppeling met bijvoorbeeld een behandelaarsagenda en medewerkersplanning
(medewerkers perspectief)
 Zorgtraject type ZT 11 en vervolgtraject ZT 21, kunnen openen, sluiten en toevoegen.

15.8. Lay-out formulieren en rapporten GRZ
Om de doorstroom van cliënten met een GRZ indicatie flexibel te laten verlopen (vanuit de triage die
in het ziekenhuis start tot aan doorverwijzing naar de thuiszorg en de overdracht met de huisarts) is
het van groot belang om ontslagbrieven en overdrachtsformulieren te kunnen raadplegen, te kunnen
archiveren en via het ECD te kunnen versturen.
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15.9. Aanmeldingsfase GRZ
Indien sprake is van een GRZ indicatie voor de cliënt kunnen deze activiteiten vastgelegd worden
binnen het door de Specialist Ouderenzorg te openen DBC-zorgtraject voor de cliënt.
Binnen de GRZ is vooralsnog geen standaard geautomatiseerde overdracht (koppeling of interface)
tussen Cure en Cure gesteld. De eerste informatiestromen gaan lopen in het kader van de Triage en
aansluitend de overdracht naar het Verpleeghuis. Waar bij de ZZP9a de gegevens van de cliënt
inclusief de indicatie gegevens via de AZR binnen kwamen bij het Verpleeghuis, zullen deze gegevens
binnen de Zvw niet meer op deze wijze overgedragen worden.
Eventuele bestaande oplossingen als Point (voor overdracht cliënten van de Cure naar de Care)
kunnen gebruikt worden in de aanloop naar een formele standaard die zal worden opgesteld voor
deze communicatielijnen. Hieraan zal (naar verwachting) prioriteit gegeven moeten worden
aangezien het optimaliseren van het administratie proces een belangrijke doelstelling is.

1.

Openen zorgtraject en sub traject:

De registratie binnen de GRZ gaat met behulp van een zogenaamde Zorgtype registratie. Het
Zorgtype is de component binnen de DBC-registratie waarmee op het niveau van het sub traject de
geleverde zorg wordt getypeerd. Voor de GRZ zijn de volgende zorgtypen relevant:
 Zorgtype 11: (ZT 11 initiële behandeling), het eerste (initiële) sub traject bij de diagnostiek en
reguliere behandeling van een zorgvraag
 Zorgtype 21: (ZT 21 vervolgbehandeling), de volgende sub trajecten bij de reguliere of
controle behandeling van een zorgvraag.
Voor het openen van een zorgtraject en sub traject zijn de algemene registratieregels van toepassing.
Algemene regels voor het openen zorgtrajecten zijn:

2.

Openen zorgtraject met sub trajecten ZT11

Een zorgtraject met sub traject ZT11 wordt geopend bij het eerste contact. Zodra de
revalidatiedoelen zijn vastgelegd in een werkplan/ behandelplan en zijn besproken met de cliënt,
wordt er al snel in de aanmelding fase een keuze gemaakt voor een zorgpad. Er zijn 2 hoofd
zorgpaden (diagnose groepen), te weten:
 CVA
 Overige , waaronder: Electieve orthopedie (geplande knie- /heup- en
schouderoperaties),Trauma, Amputaties en longziekten, hartziekten, neurologie, plastische
chirurgie.
NB. Vanaf 1 januari 2015 dient de diagnose tevens in ICD10-classificatie gekenmerkt te worden.
Hiervoor is een koppeltabel ontwikkeld die aan elke DBC-code één of enkele ICD-10 diagnoses
koppelt.

3.

Openen sub traject ZT21

Binnen de GRZ kan een vervolg sub traject worden aangemaakt indien het Zorgtraject langer dan 120
dagen duurt. In tegenstelling tot de ZT11 kan een vervolg sub traject ook volledig uit een ambulante
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fase bestaan. Er hoeven dus geen ligdagen in het sub traject geregistreerd te worden om een geldige
afleiding te krijgen. Het ECD zal daarom de juiste registratieregel binnen het juiste soort sub traject
moeten toepassen.

4.

Controle op 6 maanden aanspraak

Vanaf 2015 zullen vervolg sub trajecten mogelijk zijn, waardoor de looptijd van het zorgtraject niet
noodzakelijkerwijs meer gelijk loopt met het eerste sub traject, maar de optelsom is van de sub
trajecten. Het ECD zal moeten signaleren of deze som de maximale aanspraak van 6 maanden
overstijgt of dreigt te gaan overstijgen.

15.10. Zorg- en dienstverleningsfase GRZ
Bij de zorg en dienstverlening fase zal:
 een deel van de zorginhoudelijke gegevens in het cliënt dossier overgenomen moeten
kunnen worden uit de gegevens van het Ziekenhuis (uit Triage)
 de diagnose moet worden vastgelegd (ondersteuning meetschalen)
 er een validatie en indien nodig bijstelling moeten plaats vinden van het Zorg/Behandelpad
 ondersteuning nodig zijn van meetschalen bij overdracht.

1.

Registratie geleverde zorg en dienstverlening

Anders dan bij de Wlz verplichte kwantitatieve registratie (op ZZP/Zorgprofiel dagen) is bij de DBC
systematiek een meer gedetailleerde registratie en aanlevering benodigd. De doelstelling is om deze
gegevens waar mogelijk uit het primaire proces te laten volgen en zo min mogelijk als losstaande
(dubbele) registratie te laten gelden.
Voor de GRZ geldt een vergelijkbare aansluiting tussen de kwalitatieve registratie (in dit geval vanuit
de diagnose een inhoudelijk zorg/behandelpad) en de kwantitatieve registratie (geleverde
diensten/producten).
Voor het nader duiden van de inhoudelijke zorg/behandeling kan gebruik gemaakt worden van een
agenda, waarbij zowel het gezichtspunt van de cliënt (is de cliënt beschikbaar voor zorg/behandeling)
als van de behandelaar (is er capaciteit van het juiste specialisme beschikbaar) relevant is. Een
handige toevoeging is de beschikbaarheid (agenda) van behandelruimtes hierin meteen mee te
nemen.
Voor het vullen van de declaratie dataset zal waar mogelijk gebruik gemaakt worden van de
ingeplande zorg vanuit de zorg/behandelpaden, arrangementen of gevulde agenda’s. Hiervoor zou
(op een overgangsperiode na) geen aparte zorgregistratie nodig moeten zijn. Voor de doorvertaling
zal minimaal geregeld moeten zijn dat de geplande zorg/behandeling (actief) als gerealiseerd wordt
aangeduid of met een aanvulling of wijziging wordt verwerkt.

© Advisaris

ActiZ Programma van Eisen ECD versie 4 0-definitief

Pagina 63 van 90

Het is wenselijk om meerdere soorten van tijdregistratie te kunnen gebruiken vanuit een ECD die
passen per doelgroep (behandelaars, paramedici en verpleegkundigen):
 Planning = realisatie (afvinken wat in planning stond en corrigeren wat afwijkt van planning)
 Registratie per 5 minuten tijdseenheid gedurende de dag per cliënt
 Registratie van tijd voor alle cliënten aan het eind van de dag.

Activiteiten moeten in blokken van 5 minuten worden registreren
 0-4 minuten, geen registratie
 5-7 minuten, registreer 1 tijdseenheid
 8-10 minuten registreer 2 tijdseenheden
 Et cetera.

Er moet registratie kunnen plaatsvinden op:
 Verpleegdagen/afwezigheidsdagen/proefverlof/ambulante dagen/huisbezoek
 Activiteiten specialist ouderengeneeskunde
 Activiteiten (para) medici (16)*
 Verpleegkundige handelingen (6)*.

In de registratieregels is opgenomen dat de registratie van behandeluren controleerbaar en valideer
baar dient te zijn. Dit stelt eisen aan de opzet van de registratie en de AO/IC procedures die ingericht
worden. Het dient controleerbaar en valideer aar te zijn, wie wanneer welke uren geregistreerd
heeft. Bij een accountantscontrole zal ook aan de orde kunnen komen of de registratie aansluit bij de
inzet van behandelaren conform hun agenda of verloning.
Nogmaals geldt dat het zeer wenselijk is dat deze informatie waar mogelijk wordt afgeleid en niet als
aparte registratie wordt opgezet. (* een nadere detaillering van de activiteiten van (para)medici en
de verpleegkundige handelingen en data-elementen is opgenomen in het specifieke product
‘processchema GRZ’ van Advisaris).

2.

Nieuwe registratie zorgactiviteiten

Per 1 januari 2013 zijn de productstructuur en registratieregels voor de GRZ aangepast. Tegelijk is de
registratie van de zorgvraagindex ingevoerd als tussenstap in de doorontwikkeling van de
zorgprestaties voor de geriatrische revalidatie.
Het eindperspectief in het kader van de doorontwikkeling van de productstructuur voor de
revalidatiezorg is als volgt gedefinieerd:
Medisch herkenbare en kosten homogene productstructuur gebaseerd op:
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 specifieke patiëntengroepen
 hieraan gekoppelde behandelprogramma’s
 waarbij afleiding plaats vindt op basis van onderliggende kenmerkende zorgactiviteiten.
De huidige opzet van de productstructuur voor de medisch specialistische revalidatie is gebaseerd op
de te onderscheiden diagnosehoofdgroepen en de hierbinnen te onderscheiden kostenklassen die
een bepaalde behandelinzet (aantal behandeluren) vertegenwoordigen. De bestaande
zorgactiviteiten representeren de bestede tijd en zijn niet gekoppeld aan specifieke behandeldoelen.
Hierdoor is niet inzichtelijk welk soort behandeling een patiënt heeft gekregen en kan de relatie
tussen enerzijds de gerealiseerde behandeling en anderzijds het behandelplan en zorgvraagzwaarte
van de patiënt, niet gelegd worden.
Het eindperspectief voor de doorontwikkeling van de productstructuur gaat uit van bekostiging
gebaseerd op specifieke patiëntengroepen en bijbehorende behandelprogramma’s. Hierbij worden
nieuwe kenmerkende zorgactiviteiten geïntroduceerd die zijn gerelateerd aan specifieke
behandeldoelen en dienen als bouwstenen voor de behandelprogramma’s.
Meer informatie over de registratie en bijbehorende ICT eisen kunt u vinden in het document
‘handleiding registratie geriatrische revalidatie’ op www.dbcinformatiesysteem.nl en
www.dbconderhoud.nl.

15.11. Afmeldingsfase GRZ
Vanuit het ECD pakket moet het mogelijk zijn om een DBC af te sluiten en te archiveren aan de hand
van de algemeen geldende afsluitregels.

1.

Sluiten sub traject

Als een sub traject is afgerond wordt er door behandeld in een vervolgtraject. Er zijn vaste regels
waarbij een sub traject mag/moet worden afgesloten.
Binnen een zorgtraject zijn momenten gedefinieerd waarop de geleverde zorg kan worden
gedeclareerd (declaratiemomenten). Op dat moment wordt een sub traject van het zorgtraject
gesloten. Het declaratiemoment is afhankelijk van het Zorgtype van het sub traject.
Voor de GRZ Zorgtype ZT11 of ZT21 gelden de volgende afsluitregels:
 Als uitzondering op de algemeen geldende regels worden de GRZ sub trajecten standaard
afgesloten op de 42e dag na de datum waarop de laatste verrichting heeft plaatsgevonden.
Indien binnen deze 42-dagen periode opnieuw een verrichting plaats vindt, gaat de termijn
van 42 dagen opnieuw lopen en wordt afgesloten op de 42e dag na de datum van de laatste
verrichting
 Op de 120e dag indien het sub traject na 120 dagen nog openstaat
 Bij het afsluiten van het zorgtraject.
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NB. Indien het “klinische traject” wordt afgesloten, maar de cliënt ambulante vervolgzorg ontvangt,
betekent dit nog niet “einde DBC”. Enkel de registratie van de ligdagen dient afgesloten te worden,
maar de registratie van de behandeling van de cliënt - die zich inmiddels weer in de thuissituatie
bevindt- gaat door tot het moment dat de SO de DBC sluit en/of de maximale duur van 120 dagen is
gepasseerd.

2.

ICD10

Om de ICD10-registratie aan de bron (en niet achteraf) te bevorderen, zijn zorgaanbieders vanaf 1
januari 2015 verplicht om de ICD10-diagnose op de nota te vermelden. Alleen dan is declaratie van
geleverde zorg mogelijk. De volgende fase omvat de aanpassingen die nodig zijn in de huidige DBCproductstructuur om per 2016 DBC-diagnoses te vervangen door ICD10-diagnoses. Meer informatie
over de code tabellen kunt u vinden op de website www.dutchhospitaldata.nl

15.12. Management informatie (interne rapportages) GRZ
De volgende specifieke rapportages worden voorzien voor GRZ:
 Overzicht geregistreerde cliënttijd per discipline
 Vergelijk diensturen behandelaars versus geregistreerde DBC tijd per cliënt/behandelaar
(zogenaamde vierkantcontrole)
 Overzicht aantallen GRZ producten per locatie/revalidatieafdeling
 Rapportage gemiddelde ligduur van een GRZ product (CVA, heup ed.)
 Rapportage afwijking zorgpad (realisatie) van een cliënt ten opzichte van norm zorgpad
(planning) per product
 Overzicht OHW (Onder Handen Werk)
 Overzicht uitval DBC’s (bij trial én feitelijke aanlevering)
 Signaleringslijst dreiging overschrijden ‘grenswaarden declaratie cliënt’
a. Lijst overleden GRZ cliënten die niet goed administratief zijn afgesloten
b. Actieve GRZ cliënten waar laatste 30 dagen geen declaratie is uitgevoerd (i.v.m.
grenswaarde 42 dagen).

15.13. Externe verantwoording GRZ
De volgende externe verantwoording wordt voorzien voor GRZ:





Declaratie aanlevering (zie technisch kader)
DIS aanlevering (zie technisch kader)
AO-IC verantwoording DBC’s (onderdeel van wettelijk kader)
ICD-10.

In het land is de ervaring dat kritisch gekeken wordt naar de GRZ productie door de accountant
inzake de jaarrekening cyclus. Van belang is dat de rechtmatigheid van de GRZ productie aangetoond
kan worden. Dat begint bij het goed registreren van de diagnose, maar beslaat ook het helder
beschrijven van de zorgverlening aan de cliënt tot aan de validatie van de registratie, bijvoorbeeld via
aansluiting van de geschreven uren bij de urenverantwoording van de behandelaren, en/of door
aansluiting van de geplande uren in de zorgpaden bij de agenda’s van behandelaren.
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Om deze informatie zonder tijdrovende registratie slagen te kunnen aanleveren zal het ECD een
centrale rol moeten/kunnen spelen.

15.14. Systeem signalering (triggers) GRZ
De volgende signaleringen worden voorzien voor GRZ:





Overschrijding geplande ontslagdatum
Signalering (significante) afwijking zorgpad
Signalering als er sprake is van uitval DBC’s (bij trial én feitelijke aanlevering)
Signalering aflopen van >35 dagen geen declaratie activiteit van een actieve GRZ cliënt (in
verband met de 42 dagen grens voor declaratie).
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Wijkverpleging (specifieke aanvulling)
In dit hoofdstuk wordt de uitleg gegeven van specifieke eisen voor de wijkverpleging als aanvulling
op generieke beschrijving van het primair proces.

16.1. Indicatiestelling, planning en inzet wijkverpleging
De indicatiestelling voor wijkverpleging zal per 1 januari 2015 worden uitgevoerd door een
wijkverpleegkundige met het niveau bachelor of master opleiding verpleegkundige. Dit moet
minimaal aantoonbaar zijn via de BIG-registratie van de verpleegkundige. Via de registratie van de
naam en het BIG registratienummer van de wijkverpleegkundige in het ECD die de indicatie heeft
uitgevoerd is aan deze landelijke eis te voldoen. Binnen het zorgplan en de indicatie dient expliciet
gemaakt te worden op welke wijze de organisatie van de zorg gericht is op het versterken van de
eigen regie van cliënten en het cliëntsysteem. Uit de verslaglegging van de indicatie in het ECD moet
af te leiden zijn dat er met de cliënt is gesproken over de ondersteuningsvragen en zorgproblemen
en wat de cliënt en het steunsysteem rond de cliënt hierin zelf zou kunnen doen.
In de indicatie is een inschatting van de termijn afgegeven voor de duur van de hele zorg. Dit betreft
een professionele inschatting van de wijkverpleegkundige waar, indien de situatie hier om vraagt,
van afgeweken kan worden.
In de verslaglegging van de indicatie dient ook een verpleegkundige diagnose opgenomen te worden.
In de verpleegkundige diagnose dient de aard, omvang, duur en het gewenst resultaat te worden
opgenomen en vastgelegd te kunnen worden in het ECD. Er zijn geen landelijke eisen gesteld aan de
omschrijving van de resultaten, toetsing vindt plaats op het aanwezig zijn van resultaatafspraken in
het zorgplan. Deze dienen in het ECD te kunnen worden vastgelegd.
Minimaal wordt in de indicatie een te verwachten aantal uren per tijdseenheid (dag/week/maand)
benoemd en vastgelegd in het ECD. Dit hoeft niet in alle periodes gelijk te zijn aan het geleverd
aantal uren. De complexiteit en stabiliteit van de situatie bepalen de zorginzet en dient naar
professioneel inzicht van de zorgaanbieder verwoord te worden in het zorgplan en opgenomen te
worden in de personeelsplanning (vaststelling zorginzet en het benodigde deskundigheidsniveau).
Zie ook functioneel kader: ‘normen voor indiceren en organiseren van verpleging en verzorging in de
eigen omgeving van V&VN’.

16.2. Evaluatie en overdracht van zorg
In het zorgplan en het ECD dient er een plaats te zijn voor de registratie van de zorguitvoering en
resultaten om de zorg te kunnen evalueren. Er zijn geen specifieke eisen gesteld aan de
verslaglegging en/of tijdigheid van de evaluatie in een ECD. Er moet in het ECD getoetst kunnen
worden op het aanwezig zijn van een evaluatiemoment. Dit evaluatiemoment moet dus in een ECD
geregistreerd kunnen worden (er wordt niet getoetst op de inhoud van de evaluatie).
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De overdracht van zorg dient plaats te vinden volgens de gegevens die zijn vastgesteld in de Eoverdacht standaard van Nictiz (zie ook technisch kader). Dit betreffen de volgende gegevens die in
het ECD moeten kunnen worden vastgelegd voor de overdracht:
 Persoonsgegevens
 Gezinssamenstelling
 Woonsituatie
 Organisatie
 Medische gegevens
 Samenvatting zorg
 Meetwaarden
 Mobiliteit
 Wassen
 Mondverzorging
 Aan- en uitkleden
 Toiletgang, eten/drinken
 Voeding
 Toediening systemen
 Uitscheiding
 Seksualiteit en voortplanting
 Huis
 Slaap
 Zintuigen
 Pijn
 Algemeen psychisch functioneren
 Algemene mentale functies
 Communicatie
 Ziektebeleving
 Levensovertuiging
 Participatie in de maatschappij
 Hulp van anderen

16.3. Ordening- en classificatiesystemen
In Nederland bestaan meerdere vormen van registratie van de verpleegkundige praktijk
(zorgbehoefte, interventies, resultaten). Er worden verschillende classificatiesystemen gebruikt
binnen de wijkverpleging. Naast de eerder genoemde en beschreven ordeningssystemen
Zorgleefplan en SAMPC die ook intramuraal gebruikt worden, wordt er ook gebruik gemaakt van de
ordening- en classificatiesystemen Nanda/NIC/NOC, RAI, ICF en Omaha. De keuze hiervoor is
afhankelijk van de visie en dus een keuze van de zorgorganisatie. Het landelijk beleid is er op gericht
dat een zorgorganisatie een keuze maakt voor een classificatie systeem voor de wijkverpleging en
deze consequent en professioneel toepast.
Voor zorgorganisaties is het van belang dat het ECD de flexibiliteit heeft om deze (veel gebruikte)
classificatiesystemen te ondersteunen. In onderstaande beschrijving wordt een nadere uitleg
gegeven van de veel voorkomende classificatiesystemen in de ouderenzorg naast ZLP en SAMPC.
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1.

Omaha
Het Omaha Systeem is tussen 1975 en 1986 ontwikkeld in de Verenigde Staten. Het systeem is
tot stand gekomen voor en door verplegend personeel, administratief medewerkers en
managers. Het systeem biedt een structuur om de cliënt te onderzoeken, voor het
documenteren van de problemen van de cliënt, het beschrijft multidisciplinaire interventies en
meet de uitgangssituatie en de resultaten per 'probleem' van een cliënt. Het Omaha systeem is
wetenschappelijk onderbouwd en in de praktijk getest. Het Omaha Systeem is opgebouwd uit
drie samenhangende componenten:
1. Een assessment op basis van problemen. De classificatie van problemen is onderverdeeld in
vier domeinen die elk onderverdeeld worden in diagnoses, ‘modifiers’ en ‘symptoms’. De
domeinen zijn:
a. omgeving, zoals inkomen, verblijf en woonomgeving.
b. psychosociaal, zoals sociale contacten, opleiding en mentale gezondheid.
c. fysiologisch, zoals horen, zicht, spraak, pijn en herkenning.
d. gezondheid gerelateerd gedrag, zoals persoonlijke verzorging, familieplanning en
fysieke activiteiten.
2. Interventies. De interventies kennen drie niveaus:
a. generieke categorieën zoals behandeling, case management en bewaking.
b. doelstellingen zoals gedragsverandering, omgaan met stress en wondbehandeling.
c. cliëntspecifieke informatie
3. Beoordelingsschaal. De beoordelingsschaal is een methode om de voortgang van de cliënt te
monitoren tijdens de zorg. De beoordelingsschalen bestaan uit drie 5-puntschalen. De drie 5puntschalen zijn Kennis, Gedrag en Status. Kennis wordt gedefinieerd als wat de klant weet,
Gedrag als wat de klant doet en Status als het aantal en de ernst van problemen of
symptomen.
Op basis van de drie componenten kan dossiervorming gerealiseerd worden, vanaf de intake tot
en met het ontslag van de cliënt. Als deze drie componenten worden gebruikt, levert het Omaha
Systeem een toegevoegde waarde, waarbij de klinische gegevens worden gekoppeld aan
demografische, financiële en administratieve gegevens. De gebruikte termen zijn toegankelijk
voor de zorgverleners en cliënten van alle leeftijden en opleidingsniveaus. Het Omaha Systeem
kan toegepast worden op individuen, families en bevolkingsgroepen.

2.

ICF
ICF staat voor International Classification of Functioning, Disability and Health. De ICF is een
classificatie waarmee het mogelijk is het functioneren van de mens en de eventuele problemen
die mensen daarbij ervaren te beschrijven. Bovendien kunnen de factoren die op dat functioneren
van invloed zijn ook worden geclassificeerd. In 192 landen, waaronder Nederland, is de ICF
aanvaard. De ICF wordt beheerd door de World Health Organization (WHO).
Mensen kunnen fysieke en psychische problemen ervaren die het dagelijks leven beïnvloeden.
Factoren als pijn, beperkingen in mobiliteit en omgevingsfactoren kunnen ertoe leiden dat deze
mensen niet meer goed voor zichzelf kunnen zorgen of hun dagelijks werk niet meer kunnen
uitoefenen. Met ICF kunnen zorgverleners aangeven wat het probleem is en waar de zorg of
behandeling zich op richt. Zorgverleners gebruiken de ICF bij onder andere chronisch zieken,
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ouderen, mensen met een blijvende of tijdelijke stoornis, beperking of participatieprobleem.
Een voorbeeld hiervan is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) dat de ICF gebruikt om in kaart
te brengen voor welk hulpmiddel of voor welke vorm van zorg een patiënt in aanmerking komt.
Daarnaast gebruiken bijvoorbeeld artsen in verpleeghuizen en paramedici de ICF voor het
formuleren van verpleegkundige en paramedische diagnosen en behandeldoelen. Met de ICF
kan zowel het probleem (negatief ) als het wel aanwezige functioneren (positief ) worden
beschreven. De ICF biedt een standaardtaal en een schema voor de beschrijving van iemands
functioneren vanuit drie verschillende perspectieven:
4. De mens als organisme: voor het beschrijven van de functies, anatomische eigenschappen en
stoornissen van onderdelen van het lichaam. Bijvoorbeeld: vermindering van het
denkvermogen en het geheugen.
5. Het menselijk handelen: voor het beschrijven van wat iemand doet of (nog) zelf kan doen,
welke activiteiten iemand uitvoert en welke beperkingen hierin zijn. Bijvoorbeeld of iemand
nog zelfstandig kan schoonmaken.
6. Participatie: voor het beschrijven of iemand mee kan doen aan het maatschappelijk leven op
alle terreinen, zijn of haar daadwerkelijke participatie en eventuele problemen hierin.
Bijvoorbeeld: het deelnemen aan het verkeer.

3.

NANDA
NANDA staat voor de North American Nursing Diagnoses Association en wordt sinds 1982
beheerd door NANDA International in de Verenigde Staten en Canada. NANDA is begonnen met
het ontwikkelen van een eenduidig verpleegkundig begrippenkader. Dit heeft geresulteerd in een
classificatie en standaardisatie van verpleegkundige diagnosen. Verpleegkundige diagnosen zijn
samengesteld uit een probleem (P), samenhangende factoren of oorzaken (E) en de
belangrijkste bepalende kenmerken (S). Deze elementen vormen tezamen de PES-structuur. Zo
is stress (‘ineffective coping’) een probleem (P), een samenhangende factor is de hoge mate van
dreiging die stress oplevert (E) en een bepalend kenmerk is matige concentratie (S) als gevolg van
de stress.

4.

NIC
NIC (Nursing Intervention Classification) classificeert elke behandeling die een verpleegkundige
uitvoert ten behoeve van een patiënt. Een verpleegkundige interventie kan de directe of
indirecte zorg betreffen, een autonoom verpleegkundige behandeling, een gedelegeerde
medische behandeling of een door andere zorgverleners voorgeschreven behandeling. Een
interventie bestaat uit een label, een definitie en een overzicht van activiteiten die een
verpleegkundige uitvoert. Zo is het bevorderen van coping een interventie. De definitie van
coping is ‘de patiënt helpen zich aan te passen aan vermeende stressoren, veranderingen of
bedreigingen die hem belemmeren in de vervulling van zijn taken en rollen’. Een activiteit is het
nagaan hoeveel inzicht de patiënt heeft in het ziekteproces.
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5.

NOC
De NOC (Nursing Outcomes Classification) is een classificatie van zorgresultaten.
Verpleegkundige zorgresultaten beschrijven de toestand, gedragingen, opvattingen of
belevingen van een patiënt die het gevolg zijn van verpleegkundige interventies. Een
zorgresultaat bestaat uit een label of begrip, een definitie, een lijst van indicatoren waaraan de
toestand van de patiënt kan worden getoetst en een schaal waarop deze toetsing gescoord kan
worden.
De NANDA, NIC en NOC zijn classificaties van verpleegkundige diagnosen, interventies en
zorgresultaten. Een verpleegkundige diagnose is een klinisch oordeel over een persoon, familie
of gemeenschap als reactie op daadwerkelijke of potentiële gezondheidsproblemen of
levensprocessen. De diagnose vormt de basis waarop verpleegkundigen interventies kiezen om
zorgresultaten te behalen die liggen in het verpleegkundig domein. NANDA, NIC en NOC zijn
drie aparte classificaties die nauw met elkaar verbonden zijn. De NIC en NOC zijn ontwikkeld door
een onderzoeksteam van de University of Iowa en bestaan sinds 1992.

6.

Resident Assessment Instrument (RAI).
Het RAI is een geïntegreerd informatiesysteem dat ontwikkeld is voor de intramurale zorg. Het
bevat verschillende wetenschappelijk gevalideerde meetschalen. Het RAI werd oorspronkelijk in
de Verenigde Staten ontwikkeld om de kwaliteit van de zorg te verbeteren en de zorgbehoefte
van de bewoners en de zorgverlening in de instellingen transparant te maken. In de VS is het
instrument in 1999 ingevoerd in alle instellingen waar ouderen worden verpleegd en verzorgd.
Na de succesvolle implementatie van het RAI in de verpleeghuizen werden gelijkaardige
toepassingen ontwikkeld voor geriatrische diensten in ziekenhuizen, voor de palliatieve zorg,
voor de zorg voor ouderen in de thuisomgeving, enz. Al deze instrumenten werden ontworpen
volgens een gemeenschappelijk achterliggend concept. De uitwerking van dit concept
resulteerde in een gemeenschappelijk taalgebruik dat voor professionele hulpverleners goed
verstaanbaar is over de sectoren heen. Een internationale groep van onderzoekers, verenigd in
het interRAI samenwerkingsverband. Recentelijk is een koppeling gemaakt tussen het
zorgleefplan en RAI. Hiermee wordt deze combinatie interessant voor zorgorganisaties in de
ouderenzorg die (intramuraal en/of extramuraal) al gebruik maken van de domeinen van het
zorgleefplan van ActiZ en dit willen koppelen aan (of integreren met) een wetenschappelijk
erkend classificatiesysteem (RAI).
Zie ook het technisch en functioneel kader. Bovenstaande beschrijvingen van Omaha, NANDA,
NIC en NOC zijn overgenomen uit: “ICT standaarden in de zorg, een praktisch overzicht” (Nictiz,
2012). ICT standaarden worden in dit overzicht ingedeeld in codestelsels, classificaties en
terminologiestandaarden (bijvoorbeeld DBC, DSM 14 maar ook ICF, NANDA/NIC/NOC),
informatiestandaarden (bijvoorbeeld DCM 40) en structuur en communicatiestandaarden en
systemen (bijvoorbeeld DICOM of HL7). Het complete overzicht is te vinden op www.nictiz.nl.
Voor nadere informatie over RAI zie de website: www.interrai.org.
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16.4. Ondersteuning wijkteams
Een goede ondersteuning van een wijkteam wordt steeds belangrijker. De volgende kernfuncties
worden door zorgorganisaties vereist in een ECD:
1. Ondersteuning van een dashboard in het ECD waarbij wijkteams in een oogopslag
kunnen zien hoe de status is van hun ‘team en individuele’ werkzaamheden. Hierbij moet
bijvoorbeeld gedacht worden aan voortgang indicaties, evaluaties, interventies en
rapportages.
2. Actieve ondersteuning van kennisdelen tussen teams gezien de geografische spreiding.
Hierbij moet gedacht worden aan een actieve ondersteuning van uitwisseling van
ondersteuningsvragen en ervaringen binnen teams en tussen teams in een regio of over
regio’s heen.
3. Ondersteuning van de communicatie met het sociale wijkteam van een Gemeente.

16.5. Declaratie zorgverzekeraars
Verpleging en verzorging bij zorg thuis komen te vallen onder de Zorgverzekeringswet (Zvw). Er is
voornemen voor een bekostigingsmodel voor de wijkverpleging (ZvW) dat bestaat uit 3 segmenten:
1. Het eerste segment dat zich richt op de beschikbaarheidsfunctie van de wijkverpleegkundige
(signaleren, deelname sociaal wijkteam). Dit segment wordt bekostigd op basis van
populatiebekostiging.
2. Het tweede segment waarin verpleging en verzorging wordt geleverd en de daaraan
verbonden signalerende taken. In dit segment zal een beperkt aantal zorgcategorieën met
een gemiddeld tarief bestaan voor groepen cliënten op basis van voor die groep
(deelpopulatie) benodigde intensiteit en bijbehorende kosten van de zorgverlening. (bv.
gemiddeld tarief voor dementerende ouderen).
3. Het derde segment richt zich op het belonen van uitkomsten. De resultaten kunnen divers
zijn en betreffen onder andere procesuitkomsten en gezondheidsuitkomsten.
Dit is het voornemen voor 2016. Momenteel wordt gewerkt om dit nieuwe bekostigingssysteem
vorm te geven. Voor 2015 geldt een overgangsregime, dat qua opzet zeer vergelijkbaar is met de
AWBZ.
De declaratie* dient te voldoen aan de IZVW standaard (NAW gegevens en COV) en geleverde
prestatie** (aantal, moment en prijs). Zie ook het declaratieprotocol en zorginkoopgids van ZN.
*Uit het handboekherziening langdurigezorg.nl: Zvw-zorg declareert u bij de zorgverzekeraar.
Daarvoor zijn declaratieberichten beschikbaar die u vindt bij Vektis. Declaratie is alleen mogelijk als
er een zorgplan beschikbaar is. Deze beschrijft de maximale totale realisatie. Als de zorgbehoefte
verandert, moet het zorgplan worden aangepast. Wijkverpleging gaat in 2015 via de AW319standaard. In 2016 komt er een nieuwe standaard, afhankelijk van het gekozen bekostigingsmodel.
Ook betalingsverkeer rondom het Zvw-pgb verloopt via de zorgverzekeraar. Biedt u het
declaratiebestand rechtstreeks aan de zorgverzekeraar aan, dan wordt in het voorlooprecord van het
bestand het uzovi-nummer van de zorgverzekeraar geregistreerd. Elke aanbieder biedt aparte
declaratiebestanden per zorgverzekeraar aan en kan dit ook doen via een servicebureau. Deze splitst
de bestanden dan uit naar de zorgverzekeraars. Deze werkwijze staat bij elke declaratiestandaard

© Advisaris

ActiZ Programma van Eisen ECD versie 4 0-definitief

Pagina 73 van 90

ook vermeld in de beschrijving. In de overeenkomst tussen zorgaanbieder en zorgverzekeraar ligt de
te declareren periode vast. Frequenter declareren dan de huidige periode (per maand of per 4weken) is in de Zvw mogelijk, maar geen verplichting (AW319/AW320 v 1.4 declaratiebericht
ingaande 1 januari 2015 van ZN).
** zie ook voor de prestatie codelijsten: https://tog.vektis.nl/WebInfo.aspx?ID=Prestatiecodelijsten

1.

Productie monitor

Voor de productie monitor*** moeten de volgende gegevens worden aangeleverd (zie ook de
zorginkoopgids en productiemonitor van ZN):
1. Opgetelde declaratiegegevens per regio per maand voor segment 2
2. Totaal geleverde omvang segment 1 voor de betreffende regio
3. Totaal geleverde omvang ketenzorg voor de betreffende regio
4. Inschatting van de doelgroepen (ouderenzorg) zoals benoemd in het inkoopbeleid van
ZN zijnde:
a) Kortdurend: ontslagen uit ziekenhuis
b) Dementerende ouderen
c) Chronisch zieken (jonger dan 75 jaar)
d) Terminale zorgcliënten
e) Kwetsbare ouderen (ouder dan 75 jaar)
Bovenstaande gegevens moeten in een ECD geregistreerd kunnen worden en gerapporteerd en
gedeclareerd kunnen worden door een zorgorganisatie.
*** Voor de prestaties, in 2015 is nog geen sprake van segment 1 of 2. De productiemonitor is
mogelijk ook maar voor 1 jaar, gedurende de periode dat inkoop in representatie plaatsvindt.

16.6. Declaratie & verantwoording gemeenten
Gemeenten hebben nieuwe verantwoordelijkheden met de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
(WMO). Begeleiding en dagbesteding vallen nu onder de verantwoordelijkheid van de gemeenten.
Gemeenten hebben lokale beslissingsbevoegdheid om zelf te kiezen welke declaratie standaard men
gaat gebruiken om de geleverde begeleiding en dagbesteding te verantwoorden. Ondanks dat steeds
meer gemeenten kiezen voor de landelijke standaard, zal in de praktijk dit voor veel grotere
zorgorganisaties, in ieder geval in het overgangsjaar 2015, neer komen om het ondersteunen van
drie typen declaraties vanuit hun ECD:
1. Een declaratie volgens de landelijke IWMO standaard
2. Een declaratie volgens een zogenaamde lump sum afspraak
3. Een declaratie volgens een eigen declaratie standaard van de betreffende gemeente.
Voor een uitgebreide beschrijving van de declaratie en verantwoordingseisen van de gemeenten
wordt verwezen naar de informatiebronnen over de stelselwijzigingen. Hier staat de meest actuele
informatie (zie ook de paragraaf stelselwijzigingen in hoofdstuk 4.2).
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Gezien de verscheidenheid van declaraties die zorgorganisaties zullen moeten inrichten en
ondersteunen in hun bedrijfsvoering, is een flexibele inrichting van de declaratievorm, prijsopbouw
en eventuele specifieke verantwoordingsafspraken een belangrijke functionele eis geworden voor
een ECD. De verwachting is dat gemeenten zich ook aan het rijk moeten verantwoorden (via de
‘monitor sociaal domein’ die hiervoor wordt ontwikkeld) en dat hier nog aanvullende registratie
eisen voor zorgorganisaties uit kunnen komen medio 2015. Voor zorgorganisaties is het verstandig
om deze ontwikkelingen goed te volgen gezien de impact die dit kan hebben op de registratie eisen
en inrichting van een ECD.

16.7. Overgangsrecht cliënten
Voor zorgorganisaties is het van belang om extramurale cliënten waarbij sprake is van een
overgangsrecht vanwege een eerder afgegeven verblijfsindicatie, deze goed te registreren in een
ECD. De verwachting is dat dit relevante informatie wordt om de cliënt hierin tijdig en goed te
kunnen ondersteunen met de te maken keuze. Zie ook de eerder genoemde websites voor de
actuele informatie van het ministerie van VWS rond de stelselwijzigingen en het bijbehorende
overgangsrecht van cliënten.
Vooral extramurale wijkteams en zorgteams van aanleunwoningen krijgen te maken met veel
wijzigingen ten gevolge van de stelselwijzigingen en zullen tijdig moeten anticiperen op de impact
van deze stelselwijzigingen zowel voor hun cliënten als voor hun eigen bedrijfsvoering.
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Bijlage Specifieke eisen zorgorganisaties
De collectieve eisen zoals geformuleerd in dit Programma van Eisen zijn van toepassing op alle
zorgorganisaties in de VVT-sector. Indien een zorgorganisatie besluit (een bepaald deel van) het
primaire proces te laten ondersteunen door een ECD, dan kunnen onderstaande eisen aanvullend
van toepassing zijn.
In deze bijlage ter illustratie voorbeelden van aanvullende en de door de zorgorganisatie specifiek te
formuleren eisen en wensen.

1.

Ondersteunt intramurale en extramurale dienstverlening

Het ECD dient zowel intramurale als extramurale zorg te ondersteunen.

2.

Gebruiksvriendelijkheid

Gebruiksvriendelijkheid of gebruikersgemak is juist iets dat organisatie specifiek is. Er is een aantal
criteria dat de gebruikersvriendelijkheid van een automatiseringstoepassing definiëren. Een
zorgorganisatie moet bepalen wat het best bij hen aansluit. Hierbij kan eventueel onderscheid
gemaakt worden naar verschillende gebruikersgroepen; het is applicatie/leveranciers specifiek of er
aan de eisen tegemoet kan worden gekomen.

A.

Aantal klikken

Het aantal klikken met de muis of via toetsencombinaties (gemiddeld en maximaal) dat een
gebruiker moet doen om bij de benodigde informatie te komen. Denk hierbij ook aan de “diepte” van
de lijsten (scrollen).

B.

Aantal schermen

Het aantal schermen (gemiddeld en maximaal) dat een gebruiker moet raadplegen om een
informatievraag of een invoeropdracht te voltooien. Hierbij moet worden opgemerkt dat “gering
aantal schermen” niet altijd het beste bij een zorgorganisatie past; dit zou kunnen betekenen dat erg
volle schermen nodig zijn om in een “gering aantal schermen” de informatie vraag of invoeropdracht
te voltooien.

C.

Muis of toetsen

Navigatie door de verschillende onderdelen van de applicatie gebeurt meer met behulp van de muis
of meer met behulp van functietoetsen.

D.

Intuïtief (Icoontjes, scherm aanraken, kleuren, geluid)

De mate van intuïtiviteit van de applicatie kan worden aangegeven door het gebruik van icoontjes,
kleuren en geluid ten opzicht van tekst om te communiceren met de gebruiker. En de mogelijkheid
tot aanraken van scherm om keuzes te maken en invoeropdrachten te voltooien.

E.

Leesbaarheid

Zaken als lettergrootte, contrast en kleur bepalen de leesbaarheid. Hierbij kunnen de eisen
verschillen per gebruikersgroep.
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F.

Performance

Hoe lang duurt het totdat je opgevraagde gegevens kunt zien en hoe lang duurt het totdat je
gegevens kunt wijzigen en vervolgens weer kunt bewaren (en een volgende opvraag of invoer actie
kunt uitvoeren). Hierbij moet ook de performance bekeken worden als er meerdere sessie (meerdere
medewerkers ingelogd in ECD op hetzelfde moment, zoals de PC op de zusterspost) open staan.

3.

Apparaat

De apparaten waarop de applicatie moet kunnen werken, kunnen zeer divers zijn (PC, laptop, PDA,
telefoon, tablet). De zorgorganisatie moet bepalen voor welke gebruikersgroepen welke apparaten
het meest geschikt zijn.
Het bedieningsgemak en schermgrootte dienen te worden meegenomen in deze afweging. Een
kleiner apparaat (bijvoorbeeld PDA, smartphone) is eenvoudiger mee te nemen van de ene locatie
naar de andere, maar heeft beperkingen ten aanzien van de informatie die zichtbaar is en kan
worden ingevoerd en het bedieningsgemak (bijvoorbeeld ontbreken muis en klein toetsenbord).
Bij het formuleren van eisen ten aanzien van de apparaten, moet ook bepaald worden wat geen
directe interactie met het systeem vereist. Voor sommige activiteiten is informatie raadpleging en/of
registratie mogelijk via papier (bijvoorbeeld uitgeprinte cliënttevredenheidsenquête met pen
invullen op de bank bij cliënt en gegevens later invoeren).

4.

Mobiliteit

Sterk verbonden aan het soort apparaat is de mobiliteit. Een zorgorganisatie moet per
gebruikersgroep bepalen welke mobiliteit (waar moet de applicatie beschikbaar zijn) vereist is.
Hierbij moet goed gekeken worden naar wat de medewerker daadwerkelijk ter plekke doet.
Voor een juiste werking van elke ECD-applicatie is (meestal ook realtime) synchronisatie van
gegevens vereist. Hiervoor moet verbinding zijn via een netwerk. Dit kan een vast (kabels) netwerk of
een draadloos netwerk zijn. Natuurlijk is ook een combinatie mogelijk.
Een vaste netwerk kan (gedeeltelijk) via het openbare netwerk lopen of geheel intern zijn. Ook een
draadloos netwerk kan (gedeeltelijk) via het openbare netwerk lopen via UMTS (Universal Mobile
Telecommunications Systeem).
Een verbinding vanuit een publieke locatie (draadloos of via vaste verbinding) kan via een web
browser of via een VPN (Virtual Private Network).
Een organisatie specifieke keuze is de selectie van de mobile oplossing (apparaat) en de keuze welke
doelgroep gebruik gaat maken van welk hulpmiddel (tablet pc, laptop, smartphone, smartpad).

5.

Officesuite

Een ECD-applicatie is vaak geen applicatie op zich en zal informatie uitwisselen met andere specifieke
applicaties (bijvoorbeeld financieel pakket, personeelspakket) en kantoor automatisering
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(bijvoorbeeld email). Het belang van de aansluiting en eventueel integratie van de ECD-applicatie
met een Officesuite (zoals MS Office) moet worden overwogen.
In elke omgeving (zo ook bij Windows van Microsoft) moet eerst als gebruiker worden ingelogd in
deze omgeving en vervolgens in de verschillende applicaties. Een veel toegepaste wijze van inloggen
op de omgeving en vervolgens verschillende applicaties (om het gebruikersgemak) is het “single signon” principe. Het kan bij zorgorganisaties voorkomen dat meerdere medewerkers gebruik maken van
hetzelfde apparaat (bijvoorbeeld PC op zusterspost). Voor dit apparaat (de omgeving) is vaak een
inloglicentie aanwezig. Voor het juiste gebruik van de ECD-applicatie (autorisatie) is vaak een
individuele inloglicentie per medewerker nodig. Bij de afweging van het toepassen van single sign-on
moet eventuele additionele aanschaf van omgevingslicenties worden meegenomen.

6.

Aanvullende rapportage

Behalve de collectieve eis van een aantal standaardrapportages (zie hoofdstukken 8, 9 en 10), moet
een zorgorganisatie overwegen of aanvullende rapportages door de leverancier moeten worden
gebouwd (maatwerkrapportages) of dat de voorkeur is om dit zelf te kunnen (zelfbouwrapportages).
Ten aanzien van het rapporteren moet worden bepaald of dit in de ECD-applicatie moet kunnen of
dat juist de rapportage buiten het ECD (report generator in sommige gevallen met behulp van een
data warehouse) gedaan moet worden.

7.

Training en opleiding

Naast de inrichting van het ECD is ook de introductie bij de gebruikers van belang. Training en
opleiding kunnen op verschillende manieren worden vormgegeven. Dit heeft zowel betrekking op de
vorm (bijvoorbeeld training door leverancier of door eigen mensen) en het materiaal (standaard van
leverancier of zorgorganisatie specifiek).

8.

Communicatie en koppelingen benoemen

In het PvE worden mogelijke communicatie en koppelingen voor gegevensuitwisseling genoemd.
Voor het duidelijk en volledig formuleren dienen de daadwerkelijke applicaties (en versies) te
worden benoemd. De belangrijkste koppelingen die beschreven moeten worden zijn:
 Koppeling met het personeels- salarissysteem ten aanzien van gebruikte
deskundigheidsniveaus of overige medewerker informatie;
 Koppeling met een declaratie c.q. financieel systeem (productieafspraken, declaratie en
facturatie);
 Koppeling met bijvoorbeeld roosterpakket om de capaciteitsberekening (in volume en
deskundigheidsmix) uit het ECD door te geven aan roosterpakket;
 Koppeling met Tijdsregistratie of Urenregistratie pakket.
Van deze koppelingen moet in het organisatie specifieke PvE worden beschreven:
 Betreft het een periodieke uitwisseling of een realtime koppeling.
 Wat is de specifieke applicatie;
 Wat is de versie van de applicatie;
 Welke data-elementen moeten worden uitgewisseld;
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 Betreft het eenrichtingsverkeer of moet de koppeling twee kanten op gaan (Van ECDapplicatie naar secundaire applicatie en van secundaire applicatie naar ECD-applicatie).

9.

Conversie

Ook als het gaat om een eenmalige conversie van gegevens (bijvoorbeeld van de oude ECD-applicatie
naar de nieuwe) moet expliciet worden aangegeven om welke applicaties (en versies) het gaat en
welke data-elementen moeten worden uitgewisseld. Bij conversie is de vervuiling van de te
converteren data een belangrijk punt; wordt de data opgeschoond voor of na de conversie?

10.

Details registratie geleverde zorg

In hoofdstuk 6 wordt de eis aangegeven dat het mogelijk moet zijn om geleverde zorg te registeren.
Het registreren van geleverde zorg kan op verschillende manieren en de zorgorganisatie dient de
keuze te maken. Wel is het raadzaam om een verdergaande wijze van registratie voor de toekomst
niet uit te sluiten. Mogelijke wijzen van registratie in toenemend in mate van detail zijn:
 Steekproefsgewijs
 Aan- of afwezigheid registreren
 In blokken (bijvoorbeeld middag, eten)
 In specifieke tijdseenheden (van bijvoorbeeld uur tot minuten).
Natuurlijk kan ook een combinatie van manieren van registratie zijn. Niet registeren is natuurlijk ook
een optie.

11.

Meetschalen

In het PvE 6 wordt toegelicht hoe meetschalen kunnen worden ingezet om het effect van ingezet
beleid op de geestelijke en fysieke toestand van de cliënt te meten.
Voorbeelden van meetschalen die in de praktijk door verschillende disciplines gebruikt worden zijn:
 De Barthel-index
 SNAQ-lijst (Short Nutritional Assessment Questionnaire)
 MDS/Rai
 Tinetti-test (inschatten valrisico’s)
 Decubitus risicoscore
 GAF-score
 GIP-score
 Pijnscoreschaal
 Zelfredzaamheidsmatrix/monitor
Naast deze meetschalen kunnen ook de resultaten van meetwaarden worden vastgelegd:
 Gewichtsverloop
 Bloedsuiker- en andere lab waarden
 Bloeddruk
 Ontlasting en urineproductie.
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12.

Mate van werkstroombesturing

Op een aantal specifieke plaatsen is als collectieve eis werkstoombesturing opgenomen in de
voorgaande hoofdstukken. Het gaat hier om besturing van werkstromen die volgen uit wettelijke
kaders. Ook op andere (niet-wettelijk verplichte werkstromen) is werkstroombesturing mogelijk. Een
zorgorganisatie dient na te gaan waar verdergaande werkstroombesturing volgens organisatie
specifieke richtlijnen vereist of gewenst is. Bij werkstroombesturing zijn 3 niveaus te onderscheiden:
 Geen signalering
 Signalering dat een vervolgactie moet worden gedaan (bijvoorbeeld: na registratie incident,
geeft ECD aan dat de MIC-commissie moet worden ingelicht)
 Het “uitvoeren” van een vervolgactie ( bijvoorbeeld: na registratie incident wordt
automatisch het incident op de agenda van de MIC gezet en krijgt de voorzitter een bericht)
De zorgorganisatie moet besluiten op welke onderdelen, welk niveau van werkstroom zij de
besturing wil inrichten.

13.

Pionier of bewezen

De functionaliteit zoals beschreven in dit collectieve PvE zal niet direct na de publicatie van de
definitieve versie door elke leverancier geleverd kunnen worden in hun huidige versie en daarom ook
niet in werkende vorm beschikbaar zijn bij zorgorganisaties. En ook op termijn –er vanuit gaande dat
de leveranciers hun productontwikkeling afstemmen op de door de markt uitgesproken collectieve
eisen- zullen organisatie specifieke eisen niet altijd direct in huidige versies en werkend bij andere
zorgorganisaties beschikbaar zijn. Een zorgorganisatie dient de keuze te maken of ze voorop willen
lopen met nieuwe functionaliteit of dat het bewezen functionaliteit moet zijn.

14.

‘Best of breed’ of ERP

Zoals eerder aangegeven kan de ECD-functionaliteit worden ingevuld door een of meerdere
applicaties. Indien deze applicaties van meer dan een leverancier worden betrokken, wordt van een
“best of breed” oplossing gesproken. Een belangrijk aandachtspunt hierbij is het koppelen van de
verschillende onderdelen.
Het begrip ERP staat voor Enterprise Resource Planning, waarmee in de regel software wordt
bedoeld. Dit soort computerprogramma's wordt voornamelijk binnen organisaties gebruikt ter
ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.
Ook een ERP-toepassing bestaat uit verschillende onderdelen en ook hier blijft integratie een
aandachtspunt. Een belangrijk aandachtspunt bij een ERP-oplossing is, of de oplossing op de
onderdelen die voor de zorgorganisatie het belangrijkst zijn, ook een juiste invulling aan de eisen
geeft.

15.

Een sector of multisectoraal

Indien de zorgorganisatie in meerdere sectoren actief is (GZ, VVT en GGZ) en dit wil ondersteunen
vanuit een ECD-applicatie, moet de aansluiting op andere sectoren (voorkant met verschillende
indicatie verstrekkende zorgorganisaties en informatie aanleverende organisaties; achterkant aan
verantwoording organen) worden gewaarborgd.
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16.

Disciplinedossiers

Elke bij de cliënt betrokken functionaris binnen een zorgorganisatie heeft toegang tot onderdelen
van het elektronisch cliënten dossier. Onderstaand figuur is een voorbeeld van een opbouw van de
verschillende disciplines en functionarissen en hun gebruik van en toegang tot het ECD. Dit schema
kan als basis gebruikt worden om de autorisatie rond de disciplinedossiers in te richten.

Soort informatie

Voor wie en welke taal

In ECD

Algemeen

Voor alle betrokkenen in het
primaire en administratieve proces
rondom de cliënt.
Taal is ABN

 AZR-gegevens
 Gegevens
contactpersonen
 NAW-gegevens

In ECD

Discipline
informatie voor
gezamenlijk gebruik
rondom het
primaire proces

Alle disciplines die bij het primaire
proces van de cliënt betrokken zijn.
Voor gezamenlijk gebruik,
waarneming en overdracht.
Taal is ABN






In ECD

Discipline specifiek

In ECD of
aantekeningen Persoonlijk
op papier

Gegevens alleen toegankelijk voor
de eigen discipline (bijvoorbeeld
specialist ouderengeneeskunde,
zorg, fysio). Voor eigen gebruik,
waarneming en overdracht.
Taal is vakterminologie van de
discipline.

Alleen voor professional relevante
informatie in haar/zijn taal.

Voorbeelden

zorgplan
MDO-verslag
Medicatie
Rapportage zorg

 Medisch dossier
 Uitslagen van
onderzoeken
 meetschalen
 Testresultaten
 Specifieke anamnese
formulieren
 Protocollen
 Persoonlijke
werkaantekeningen
 Vermoedens
Figuur 15 - Discipline dossiers

Toelichting op figuur van Discipline dossiers:
 In het Algemene deel staat algemene informatie over de cliënt zoals de NAW-gegevens en
andere contact gegevens.
 Informatie die ook buiten de discipline beschikbaar moet zijn wordt in het deel opgenomen wat
ook voor andere disciplines (de verzorgenden) toegankelijk is (bijvoorbeeld “medicatie
aanpassing door de specialist ouderengeneeskunde”).
 In het discipline specifieke deel staan de gegevens waar alleen medewerkers van een specifieke
discipline toegang toe hebben. Dit betekent dat bijvoorbeeld ook “een waarnemend specialist
ouderengeneeskunde” toegang heeft tot deze gegevens.
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Informatie die alleen voor de professional persoonlijk van belang is (bijvoorbeeld “staccato
aantekeningen van een gesprek met de familie van de cliënt”), zal deze medewerker noteren in het
Persoonlijk deel van het dossier. Niemand behalve de medewerker zelf heeft toegang tot dit deel.

17.

Triggers en signaleringen

Het systeem kan de dagelijkse uitvoering van de zorg ondersteunen door bepaalde signaleringen. Een
signalering betreft een signaal dat actie moet worden ondernomen. In het systeem kan voor de
verschillende situaties worden ingesteld naar wie de betreffende signalering wordt gestuurd.
Elke gebruiker kan zelf instellen op welke wijze signalen tot hem komen, welke wijze het prettigst is
om optimaal ondersteund te worden in het zorgproces.
Triggers rond productieafspraken met het zorgkantoor
Tijdige signalering als totale zorgvraag de raamafspraken met het zorgkantoor (productieplafond)
dreigt te overschrijden. Het systeem signaleert dat de cumulatieve zorgvraag die is opgenomen de
gemaakte raamafspraken met het zorgkantoor of interne begroting overschrijdt. Zo ook bij
onderschrijding.
Triggers rondom de indicatie van de cliënt
Bij cliëntvolgende bekostiging is het van belang tijdig te signaleren wanneer de indicatie (of
financieringsbron) niet meer passend of verlopen is. Hiervoor zijn de volgende triggers:
 Het systeem signaleert dat een indicatie bijna verlopen is
 Tijdens het opstellen van de agenda van de cliënt of na verwerking van gerealiseerde zorg
signaleert het systeem dat een overschrijding of onderschrijding plaats heeft gevonden ten
opzichte van de tijd conform de indicatie/toewijzing/afspraak
 Tijdens het opstellen van de agenda van de cliënt of na verwerking van gerealiseerde zorg
signaleert het systeem dat een overschrijding plaats heeft gevonden ten opzichte van de
verkregen vergoeding conform de indicatie.
Triggers rond verantwoorde zorg
Naast de bekostigingssignaleringen, zijn signalering op de velden van het Kwaliteitskader
Verantwoorde zorg van belang. Dit levert de onderstaande lijst van triggers en signaleringen op:
1. Signalering op cliënten zonder getekende Zorgovereenkomst
2. Signalering op cliënten zonder geaccordeerd Zorgplan
3. Signalering op cliënten zonder geaccordeerde agenda van de cliënt
4. % cliënten bij wie zorg niet conform zorgplan wordt geboden
5. De mate waarin organisatorische eenheid adequaat met cliënten en familie communiceert
(signalering wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen zijn
geplaatst door cliënten)
6. De mate waarin de organisatorische eenheid adequaat cliënten en familie informeert
(signalering wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen zijn
geplaatst door cliënten)
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7. De mate waarin cliënten een adequate bejegening daar personeel ervaren (signalering
wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen zijn geplaatst door
cliënten)
8. De mate waarin cliënten zich als schoon en verzorgd ervaren (signalering wanneer
hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen zijn geplaatst door cliënten)
9. De mate waarin de organisatorische eenheid zorgt voor smakelijke maaltijden, hapjes en
drankjes (signalering wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen zijn
geplaatst door cliënten)
10. Signalering prevalentie decubitusgraad (opvolging graad 2-4)
11. % cliënten in de intramurale zorg waarbij sprake is van gewichtsafname van meer dan 3 kilo
in de laatste maand of gewichtsafname van meer dan 6 kilo in de laatste 6 maanden
12. % intramuraal verblijvende cliënt dat in een bepaalde periode te maken had met valincident
13. % intramuraal verblijvende cliënten dat meer dan 9 verschillende medicijnen per dag
gebruikt
14. Signalering bij < 90% Vaccinatiegraad tegen influenza bij bewoners
15. Signalering bij < 50% Vaccinatiegraad tegen influenza bij medewerkers
16. % Incontinentiegevallen waarbij bij de diagnose incontinentie een arts of incontinentie
verpleegkundige betrokken is
17. Prevalentie urine-incontinentie
18. % cliënten met een verblijfskatheter
19. Mate waarin organisatorische eenheid werkt met ‘zachte domotica’ zoals een belmat, een
lus met chips. Etc
20. De mate waarin de rechten van cliënten m.b.t. vrijheidsbeperking worden gerespecteerd
(signalering wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen zijn
geplaatst door cliënten)
21. % cliënten dat in jaar x verbaal of fysiek agressief of gewelddadig gedrag vertoonde
22. % intramuraal verblijvende psychogeriatrische cliënten waarbij in jaar x met instemming (van
cliënt of vertegenwoordiger) fixatie is toegepast is met onrustband, tafelblad en/of diepe
stoel
23. % fixaties waarbij intramuraal verblijvende psychogeriatrische patiënten lichamelijk letsel
hebben opgelopen
24. % cliënten dat aangeeft dat bij pijn en/of ziekte adequate maatregelen worden genomen
25. % cliënten dat aangeeft dat organisatorische eenheid goed inspeelt op zijn/haar beperking of
mogelijkheden
26. De mate waarin een organisatorische eenheid comfortabele woonruimte biedt (signalering
wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen zijn geplaatst door
cliënten)
27. De mate waarin cliënten zich thuis voelen (signalering wanneer hieromtrent x maal binnen
bepaalde periode opmerkingen zijn geplaatst door cliënten)
28. De mate van privacy in de (woon)ruimten (signalering wanneer hieromtrent x maal binnen
bepaalde periode opmerkingen zijn geplaatst door cliënten)
29. De mate van bewegingsvrijheid en –mogelijkheden in de (woon) ruimten (signalering
wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen zijn geplaatst door
cliënten)
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30. De mate waarin de organisatorische eenheid cliënten in staat stelt te participeren in de
samenleving (signalering wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde periode opmerkingen
zijn geplaatst door cliënten)
31. De mate waarin de organisatorische eenheid cliënten mogelijkheden biedt voor
dagbesteding en – structurering (signalering wanneer hieromtrent x maal binnen bepaalde
periode opmerkingen zijn geplaatst door cliënten)
32. De mate waarin de organisatorische eenheid cliënten aandacht en ondersteuning geeft voor
de eigen identiteit en levensinvulling (signalering wanneer hieromtrent x maal binnen
bepaalde periode opmerkingen zijn geplaatst door cliënten)
33. % cliënten met minstens 2 gediagnosticeerde symptomen van depressie
34. Er is in de organisatorische eenheid voor cliënten met een indicatie verblijf en verpleging of
behandeling wel / niet 7x24 uur een verpleegkundige binnen 10 minuten ter plaatse
35. Er is in de organisatorische eenheid voor cliënten met een indicatie verblijf en verpleging of
behandeling wel / niet 7x24 uur een arts bereikbaar en oproepbaar. Deze arts reageert
binnen 10 minuten en is binnen 30 minuten ter plaatse.
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Bijlage Begrippenlijst
AGB-code
Binnen de gezondheidszorg zijn vele individuen, kleine en grote organisaties actief. In de
elektronische communicatie tussen deze partijen is het belangrijk elke partij goed te identificeren.
Dat doet Vektis, het centrum voor informatie en standaardisatie voor de zorgverzekeraars. Vektis
houdt namenbestanden bij en geeft codenummers uit aan partijen in de zorg. Dit systeem heet
Algemene Gegevensbeheer Zorgverleners (AGB).
AWBZ- Algemene wet bijzondere ziektekosten
De AWBZ was een volksverzekering voor ziektekostenrisico’s. Iedereen die in Nederland woonde of
werkte was ervoor verzekerd en had recht op vergoeding van de AWBZ-zorg. De AWBZ (Algemene
Wet Bijzondere Ziektekosten) dekte zware geneeskundige risico's die niet onder de zorgverzekering
vallen. Het gaat om medische kosten die door vrijwel niemand op te brengen zijn. Op grond van de
AWBZ krijgt u bijzondere ziektekosten vergoed (zoals langdurige zorg thuis of opname in een
verpleeghuis of zorgorganisatie voor gehandicapten). De AWBZ is per 1/1/2015 door de
stelselwijzigingen voor de VVT gesplitst in Wlz, WMO en Zvw.
AZR - AWBZ brede zorgregistratie
AWBZ brede Zorgregistratie (AZR) is een ontwikkeling van het ministerie van VWS. De ontwikkeling
en implementatie van AZR verloopt gefaseerd. Het belangrijkste doel van de AZR is het ondersteunen
van het proces van zorgtoewijzing en het bijhouden van de wachtlijst in de regio. De techniek van de
AZR is ook gebruikt om het gestandaardiseerde berichtenverkeer voor de Wlz (zie ook iWlz
berichten) en het standaard berichtenverkeer met de Gemeenten te ondersteunen (zie ook iWmo
berichten).
Belastingformulier-principe
Met het ‘belastingformulier-principe’ wordt hier bedoeld dat er geen irrelevante vragen worden
gesteld en gebruik wordt gemaakt van slimme vragenlijsten. Is er sprake van een cliënt in de
thuiszorg, dan zullen geen vragen uit formularia van de intramurale setting voorkomen.
BSN - Burger Service Nummer
Uniek identificatienummer van een cliënt, cijfermatig gelijk aan het huidige sofinummer. Het BSN in
de zorg wordt vanaf 2006 ingevoerd.
CIZ - Centrum Indicatiestelling Zorg
Het CIZ bekijkt of een cliënt in aanmerking komt voor professionele zorg en geeft indien nodig een
indicatiebesluit af.
Cliëntagenda (of agenda van de cliënt)
Concrete afspraken op individueel niveau in de tijd weg gezet (‘bv. agenda op Microsoft outlook
niveau’) met concreet dag, tijdstip, duur en betrokken personen.
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Cliëntdossier
Verzamelnaam voor alle beschikbare informatie van de cliënt die aanwezig is (zowel digitaal als op
papier. Het cliëntdossier bevat o.a. de zorg- en dienstverleningsovereenkomst, het wettelijke
zorgplan, de administratieve cliëntgegevens, het medisch dossier met meetschalen en onderzoeken
met bijlagen. Ook eerdere informatie uit het archief over een cliënt is onderdeel van het
cliëntdossier.
Cliëntkaart
Vaak gebruikte naam om het arrangement van een cliënt te duiden. Hierin staan de specifieke
kenmerken die relevant zijn en de afspraken die met de cliënt gemaakt zijn. Welke dienstverlening is
afgesproken, welke dag van de week en hoe vaak.
Cliëntplan
Is een algemene naam voor het zorgplan van de cliënt waar minimaal het wettelijk verplichte
zorgplan inzit inclusief aanvulling van specifieke informatie waar een zorgorganisatie voor kiest als
relevant voor alle cliënten. In het cliëntplan wordt door de zorgorganisatie vaak een keuze gemaakt
voor een ordening en/of classificatie van de informatie.
ECD - Elektronisch Cliënt Dossier
Deelsysteem waarmee zorggegevens van de cliënt worden geregistreerd.
ERP - Enterprise Resource Planning
Hiermee wordt in de regel software bedoeld. Dit soort computerprogramma's wordt voornamelijk
binnen organisaties gebruikt ter ondersteuning van alle processen binnen het bedrijf.
EVS – Elektronisch Voorschijf Systeem
Deelsysteem voor medicatiebewaking en aftekenlijsten van medicijnen en het elektronisch
voorschrijven van medicijnen.
EVV – Eerst verantwoordelijk verzorgende
De EVV is eerste aanspreekpunt voor de cliënt en diens naasten met betrekking tot de zorgverlening
en is (in verpleeghuis samen met de arts) verantwoordelijk voor de continuïteit van de zorgverlening.
GRZ – Geriatrische Revalidatie Zorg
Geriatrische revalidatiezorg is multidisciplinaire zorg voor kwetsbare ouderen na bijvoorbeeld een
operatie of functionele achteruitgang. De zorg is specifiek gericht op herstel van functioneren en
participatie (zelfredzaamheid). Gestreefd wordt naar een zodanig herstel dat de terugkeer naar de
oude woonsituatie (thuis/verzorgingshuis) mogelijk is.
Deze “op herstel gerichte zorg” verschilt wezenlijk van de overige chronische zorg die in
verpleeghuizen wordt geboden en waar wonen en welzijn belangrijke items zijn.
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GBA – Gemeentelijke basisadministratie
De persoonsgegevens van elk lid van de Nederlandse bevolking staan in de GBA, die sinds 1 oktober
1994 bestaat. Binnen het GBA-stelsel worden alle gegevens volledig geautomatiseerd opgeslagen en
uitgewisseld.
IB - Indicatiebesluit
Besluit van het CIZ (Centrum voor Indicatiestelling Zorg) waarin staat of iemand recht heeft op
langdurige zorg. Wanneer dat het geval is, staat ook vermeld hoeveel zorg deze persoon krijgt en
voor welke periode. De indicatiestelling bestaat in hoofdlijnen uit drie stappen: de aanvraag, een
onderzoek en een indicatiebesluit.
LSP - Landelijk Schakelpunt
Voorheen de centrale landelijke voorziening die alle zorginformatiesystemen onderling zou
verbinden. Het meeste elektronische berichtenverkeer zou moeten lopen via dit LSP, en alle
relevante handelingen zouden erin worden gelogd (zie logging). Is inmiddels geen landelijke en
publieke standaard meer en overgenomen door een commerciële dienstverlener. LSP en AORTA
(naam voor landelijke infrastructuur) is dus geen onderdeel meer van het landelijke technisch kader
voor een ECD.
Medisch dossier
Dossier waarin medische gegevens die te maken hebben met de behandeling, verpleging of
verzorging van de patiënt/cliënt worden vastgelegd. Ingeval van een elektronisch dossier wordt het
zorgdossier en het medisch dossier samen cliëntdossier genoemd.
MAZ - Melding aanvang zorg
AW35 De zorgaanbieder informeert het zorgkantoor over het moment van aanvang van de zorg.
AW36 Het zorgkantoor stuurt een retourbericht.
MDO - Multidisciplinair overleg
Overleg tussen medewerkers met verschillende disciplines.
MUT - Mutatie zorg
AW39 De zorgaanbieder meldt een wijziging of de beëindiging van de zorg aan het zorgkantoor.
AW310 Het zorgkantoor stuurt een retourbericht.
Nanda
Nanda International is een organisatie die zich bezighoudt met de ontwikkeling van een classificatie
van verpleegkundige diagnosen. Hiermee kunnen verpleegkundigen een klinisch oordeel vormen
over de actuele of potentiële reacties van het individu, het (gezins)systeem of de samenleving op
gezondheidsproblemen of levensprocessen. Een verpleegkundige diagnose maakt deel uit van het
verpleegkundig proces: diagnosen - resultaten - interventies. NANDA International heeft zijn
oorsprong in 1973. De laatste vertaling is de NANDA Verpleegkundige diagnoses: Definities en
classificatie 2009–2011.
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NHC - Normatieve Huisvesting Component
De nieuwe beleidsregels voor invoering van de normatieve huisvestingscomponent (NHC) vanaf 2012
zijn vastgesteld en door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) gepubliceerd. Daarmee zijn ook de
tarieven voor de NHC bekend. Met de invoering van deze productie gebonden normatieve
vergoeding voor (vervangende) nieuwbouw en instandhouding wordt de vergoeding voor
kapitaallasten gekoppeld aan zorgzwaartepakketten.
NICTIZ – Nederlands instituut voor ICT in de Zorg
Nictiz is het landelijke expertisecentrum dat ontwikkeling van ICT in de zorg faciliteert. Met en voor
de zorgsector voorziet Nictiz in mogelijkheden en randvoorwaarden voor elektronische informatie
uitwisseling voor en rondom de patiënt. Zij doet dit ter bevordering van de kwaliteit en
doelmatigheid in de gezondheidszorg.
Omaha
Gestandaardiseerd classificatiesysteem dat gezondheid en zorg omschrijft vanuit een holistisch
perspectief. Ontwikkeld in US (vanaf 1970) op basis van wetenschappelijk onderzoek met als doel het
ondersteunen van professioneel handelen door het volgen van zorguitkomsten, multidisciplinaire
communicatie en gegevensverzameling voor (interventie)onderzoek.
Persoonlijk Gezondheidsdossier (PGD)
Nieuwe naam die vanuit Raad voor de volksgezondheid & Zorg is geïnitieerd (kenmerk 4389-24, dd. 4
juli 2014) en ook door VWS omarmt om aan te geven dat op de langere termijn alle cliënt informatie
onder regie en verantwoordelijkheid bij de cliënt zelf (of diens wettelijke vertegenwoordiger)
beschikbaar moet komen in een persoonlijk gezondheidsdossier. De verwachting is dat in de
toekomst een verschuiving gaat geven in waar gegevens van cliënten worden opgeslagen.
Zorgaanbieders zullen cliëntinformatie beschikbaar gaan stellen aan het PGD dan wel het PGD
(selectief met goede autorisatie) wordt opengesteld voor een of meerdere zorgaanbieders die een
professionele relatie hebben met de cliënt.
Rai – Resident Assessment Instrument
Rai werd op het einde van de jaren 1980 ontworpen in de Verenigde Staten. Ondertussen is het Rai
een onderdeel van het zorgplanningsproces geworden: het zorgt voor het systematisch en
methodisch meten van de zorg en helpt de medewerkers van rust- en verzorgingstehuizen, de
thuiszorg en andere zorgsectoren om via vastgestelde items informatie te verzamelen over de
zorgbehoeften en de sterke kanten van de cliënt. Daarop kan de zorgverlening en de begeleiding
worden afgestemd en kan vanuit de verkregen informatie een zorgplan worden opgemaakt of
bijgestuurd.
SAMPC
De afkorting SAMPC is afgeleid uit de beginletters van de onderwerpen die met een cliënt kunnen
worden besproken: Somatiek, Algemeen/ADL, Maatschappelijk, Psychisch en Communicatie.
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SO – Specialist ouderengeneeskunde
Een specialist ouderengeneeskunde is een arts die zich gespecialiseerd heeft in zorg voor kwetsbare
ouderen en chronisch zieken met verschillende gezondheidsproblemen. Specialisten
ouderengeneeskunde zijn net zoals andere specialisten officieel geregistreerd.
UZOVI - Unieke Zorgverzekeraars Identificatie
Unieke identificatie (via een nummer) en authenticatie (via een pas of een systeemcertificaat) voor
zorgverzekeraars.
VPT – Volledig pakket thuis
Mensen met een ZZP-indicatie kunnen zelf kiezen of zij de noodzakelijke zorg thuis ontvangen, mits
de aanbieder daarover afspraken heeft gemaakt met het zorgkantoor. Bij inzet van het Volledig
Pakket Thuis (VPT )is de inhoud van de zorg gelijk aan de zorg die de verzekerde in de zorgorganisatie
zou krijgen. Levering van het Volledig Pakket Thuis is niet af te dwingen. Zowel de verzekerde als de
zorgaanbieder moeten akkoord gaan met levering van de zorg bij de verzekerde thuis. Het VPT
stimuleert het scheiden tussen wonen en zorg, doordat de cliënt zelf de woonkosten betaalt. Voor de
zorgaanbieder biedt de nieuwe regeling mogelijkheden voor het aanbieden van vernieuwde
zorgarrangementen in de thuissituatie.
WID - Wettelijk Identificatie Document
Kan zijn rijbewijs, reisdocument of vreemdelingendocument.
ZIS - Ziekenhuis informatie systeem
Informatiesysteem waarin naast modules voor zaken die specifiek zijn voor een ziekenhuis, zoals
patiëntenadministratie, opnameplanning en medische verslaglegging, soms ook modules aanwezig
zijn voor algemenere zaken zoals boekhouding, facturering en debiteurenadministratie.
ZLP - Zorgleefplan
In de basis is het ZLP een ordeningssysteem en bevat een schriftelijke vastlegging van de gestelde
doelen, de verwachte tijdsduur, de te verrichte taken, het tijdstip van zorgverlening, de omvang van
de te verlenen hulp, de in te zetten deskundigheid, het tijdstip van de evaluatie en de zorgverleners
van andere organisaties waarmee samengewerkt wordt; betreft het regelen van de zorg voor
individuen.
De status van het zorgleefplan kan zijn basis, voorlopig en definitief. Voor aanvang van de zorg wordt
een basis plan aan de medewerkers ter beschikking gesteld (voor gedefinieerd aan de hand van het
geïndiceerde ZZP/Zorgprofiel), dit plan wordt bij het eerste contact omgezet in een voorlopig plan en
na een evaluatie/observatie periode omgezet in een definitief plan. Het zorgleefplan is een
onderdeel van het cliëntdossier.
Zorg en dienstverleningsovereenkomst
Juridisch document met hierin de leveringsvoorwaarden van de zorgorganisatie. Wordt ondertekend
en vaak als PDF aan het cliëntdossier toegevoegd.
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Zorgplan
De naam voor het wettelijke verplichte zorgplan, een verplichting die een zorgaanbieder heeft om
aan een cliënt (of diens wettelijk vertegenwoordiger) een zorgplan beschikbaar te stellen. (zie ook
wettelijk kader).
Zorgtoewijzing
AW33 Het zorgkantoor informeert de zorgaanbieder over de zorgtoewijzing.
AW34 De zorgaanbieder stuurt een retourbericht.
ZVW – Zorgverzekeringswet
De Zorgverzekeringswet (Zvw) is een Nederlandse wet die op 1 januari 2006 is ingevoerd. De Zvw
maakt, naast de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten, deel uit van het Nederlandse
zorgverzekeringsstelsel. De Zvw stelt een zorgverzekering verplicht voor iedereen die verzekerd is
voor de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Dit komt neer op alle Nederlandse ingezetenen en
mensen die in het buitenland wonen maar vanuit Nederland inkomsten uit arbeid ontvangen.
ZZP/ZORGPROFIEL – Zorgzwaartepakket
In een Zorgprofiel (voorheen ZZP) staat welk soort zorg en begeleiding een cliënt nodig heeft, en mag
verwachten. Niet iedereen heeft evenveel zorg nodig. Daarom zijn er verschillende
zorgzwaartepakketten. Na de invoering van de stelselwijzigingen blijven in de Wlz de zware
zorgprofielen (pakketten) over voor mensen met bijvoorbeeld een ernstige beperking of een zware
vorm van dementie.
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