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Aanleiding
• Standaardenparadox: er zijn er teveel (administratieve lastendruk), maar ook te weinig (standaardiseren wij
wel de goede dingen op een goede manier?)!
• Verantwoordelijk zijn voor het Register, en de Meerjarenagenda dat schept verplichtingen, maar ook kansen
om de benutting van de meerwaarde van de standaarden in de alledaagse praktijk te bevorderen:
https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/Paginas/Overzicht.aspx?type=Kwaliteitsstandaarden
• Eigen huis op orde, we willen ook weten hoe het er in de praktijk voor staat. Hoe kunnen wij veldpartijen
versterken en zo bijdragen aan een sterke implementatie van standaarden?
• Wat betekent het wanneer standaarden in het Register worden opgenomen, geen papieren werkelijkheid,
maar in de zorgpraktijk?
• Waaier aan partijen die ieder voor zich investeren in standaarden, is er meerwaarde om (meer) samen te
werken, van elkaar te leren, elkaar in positie te brengen om de beschikbare standaarden in de praktijk te
laten werken, ook op bredere, landelijke schaal? Wat kan het Zorginstituut daarin betekenen?
• Lessen ophalen uit de alledaagse praktijk: hoe werkt het, welke goede en minder goede voorbeelden zijn er?
• Belangrijke actuele ontwikkelingen rondom de verpleeghuiszorg, hoe pakken wij dit op basis van actuele
lessen zo effectief en efficiënt mogelijk op en benutten wij zo goed mogelijk de digitale kansen die er zijn?
Kortom, een hoop vragen die nader onderzoek vergen om tot een actueel beeld te komen, waarop langere
termijn strategie ontwikkeld kan worden om de kansen die er zijn (nog meer) te kunnen benutten!

Naar een gedeelde duiding van standaarden
• Niet één allesomvattende definitie en/of standaardisatie van standaarden, maar wel
een gezamenlijk beeld van de overeenkomsten, verschillen, te maken keuzes (dwz wat
moet anders, kan beter, etc.) en het effect daarvan.
• Om de implementatie van kwaliteitsstandaarden te versterken, is behoefte aan meer
inzicht in de betekenis en werking van deze standaarden in de alledaagse praktijk.
• Kennis en ervaring delen, is leren EN implementeren van de lessen: Op dit gebied
vinden binnen het Zorginstituut al verschillende initiatieven plaats die elkaar raken,
elkaar zouden kunnen versterken, maar elkaar nog niet gestructureerd en met regelmaat
hoeven vinden.
• Veel te winnen! Naar een expertteam met leer- en aanjaagfunctie dat vanuit het
Zorginstituut de beschikbare kennis, ervaring en contacten vanuit de verschillende
programma’s, initiatieven en afdelingen in samenhang benut, en vandaaruit richting kan
geven aan een gedeelde zoektocht ter beantwoording van o.a. de eerder gestelde vragen
in een lerende context mét het veld (nog in ontwikkeling!).
• …

Waar we willen sowieso meer van willen weten
Goede voorbeelden, waar wij graag lessen uit trekken:
• Geboortezorg o.b.v. doorzettingsmacht
• Acute zorg m.b.v. meerjarenagenda
• Verpleegkundige overdracht, implementatie vergevorderd
• ..
In ontwikkeling:
• Verpleeghuiszorg
• ..
Hulpvraag aan het Zorginstituut om eigen ambities te realiseren:
• Gehandicaptenzorg
• GGZ
• ..

Reflectie vanuit het IZO platform
• Welke trends en ontwikkelingen signaleren jullie op het gebied van
standaarden?
• Hoe zijn jullie er mee bezig? Welke uitdagingen zien jullie en wat zijn (nog
te weinig ontgonnen) kansen?
• Welke vraag zou je zeker onderzoeken?
• Welke rol is daarin weggelegd voor het Zorginstituut? Welke rol zie je
daarin voor jouw eigen organisatie, programma, project?
• Op welk terrein moeten wij met elkaar (extra) investeren? Wanneer is de
publieke (meer-)waarde het grootst: verpleeghuiszorg, geboortezorg, acute
zorg of andere gebieden?
•…

