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Addendum  WLZ-zorg Thuiszorg IZT-Limburg  
 
 
Alles wat in een ziekenhuis kan, kan ook thuis”, was onze visie om dit familiebedrijf op te starten. 
Klein begonnen maar inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf dat haar sporen verdiend heeft in 
zorgland. Een bedrijf dat niet alleen de beste zorg wil leveren voor de client, maar ook wilt 
ontzorgen voor de mantelzorgers. Verder kijken dan zorg alleen, dat is het idee. IZT onderscheidt 
zich van andere thuiszorgorganisaties door het aanbieden van specialistische zorg. Het 
aanbieden van deze gecompliceerde zorg biedt cliënten het comfort van thuis, met dezelfde 
mogelijkheden als in het ziekenhuis. Hierdoor kunnen cliënten de eigen levensstijl aanhouden en 
deel uit blijven maken van de maatschappij. IZT spant zich in om de zelfredzaamheid en 
zelfstandigheid van cliënten te stimuleren. Dit is van belang, aangezien zelfredzaamheid en eigen 
regie steeds meer als elementen worden gezien die van belang zijn voor een goede kwaliteit van 
leven. Wij als thuiszorgorganisatie kijken constant waar we ondersteuning kunnen bieden in het 
versterken van eigen mogelijkheden. Gesteld kan worden dat er een ware verschuiving heeft 
plaatsgevonden van een medische naar sociale benadering. 
 
In dit addendum staat beschreven wat cliënten en hun naasten van Thuiszorg IZT-Limburg 
mogen verwachten van langdurige zorg thuis met een WLZ-indicatie.  
Ook staat er in dit document beschreven hoe wij de kwaliteit van de zorg verbeteren en het 
lerend vermogen versterken.  
 
Dit addendum is onderverdeeld in een aantal thema’s 

• Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 

• Multidisciplinaire aanpak 

• Verantwoord thuis wonen 

• Wonen en welzijn 

• Veiligheid 

• Leren en verbeteren 

• Leiderschap, governance en management 

• Gebruik van informatie 
 
 
Persoonsgerichte zorg en ondersteuning 
 
 
Vereisten: 
 

• De vier onderscheiden thema’s (compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen) zijn 
voor zorgverleners richtinggevend bij kwaliteitsverbetering op het terrein van 
persoonsgerichte zorg en ondersteuning. 

• Vanaf 1-1-2019 beschikt iedere cliënt binnen 24 uur over een voorlopig zorgleefplan (met 
in ieder geval zaken zoals medicatie, dieet, primaire hulpvraag, een eerste 
contactpersoon, en afspraken over handelen bij calamiteiten), dat uiterlijk zes weken na 
intake (of zoveel eerder als mogelijk) volledig en (tot bijstelling aan de orde is) definitief 
wordt. 

• Vanaf 1-1-2019 is de verantwoordelijkheid voor het opstellen van een zorgleefplan belegd 
bij een verzorgende van tenminste niveau 3 (IG), of bij een andere zorgverlener van 
tenminste niveau 3. Bij voorkeur is dit de contactverzorgende dan wel de eerste 
verantwoordelijk verzorgende of verpleegkundige (EVV-er). 
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Het uitgangspunt is dat de cliënt centraal staat waarbij de zelfredzaamheid, eigen regie en 
kwaliteit van leven van de cliënt voorop staan. Thuiszorg IZT-Limburg probeert zo goed mogelijk 
aan te sluiten bij wat cliënten en zijn/haar naasten zelf kunnen en willen. Daarnaast besteden we 
veel aandacht aan voorlichting en preventie, want het gaat er om dat de cliënt zo lang mogelijk 
gezond blijft.  
 
Vanaf het eerste huisbezoek staat het belang van de cliënt voorop. Samen bekijken we welke 
zorg er nodig is en op welke momenten. Uitgangspunt is dat de cliënt thuis steeds dezelfde 
gezichten ontvangt. Zo leert de cliënt de zorgverlener(s) goed kennen en de zorgverlener(s) de 
cliënt. 
 
Het zorgleefplan wordt opgesteld en ondertekend door een wijkverpleegkundige (niveau 5) van 
IZT, dit vindt plaats binnen 5-10 werkdagen. Alvorens zal de eerste opzet plaatsvinden door de 
verzorgende IG of verpleegkundige die de eerste zorg verleent bij de client.  
 
Het zorgleefplan wordt opgesteld aan de hand van de OMAHA, hierbij komen de gevraagde 
thema’s compassie, uniek zijn, autonomie en de zorgdoelen uitgebreid aan bod. Het zorgleefplan 
wordt 6 weken na start zorg geëvalueerd en bijgesteld en daarna 2x per jaar of zo nodig vaker 
geëvalueerd en bijgesteld.   
Alle relevante gegevens van de zorg, resultaten en bijstellingen in het zorgplan worden 
geregistreerd in het zorgdossier.  
  
 
Multidisciplinaire aanpak 
 
Vereisten: 
 

• De cliënt ontvangt integrale zorg doordat de zorgprofessional samenwerkt in de zorg. 
Daarvoor stemt de zorgprofessional af met andere zorgprofessionals (van zowel binnen 
als buiten de eigen zorgorganisatie) als met het informele netwerk. 

• Een cliënt bepaalt zelf wie (welke zorgaanbieder) zijn eerste aanspreekpunt is voor het 
organiseren van de zorg thuis. Deze zorgorganisatie is dan de coördinator zorg thuis.  

• Als er sprake is van een WLZ-indicatie voor langdurige zorg thuis mag de cliënt 
verwachten dat er de mogelijkheid is tot het inschakelen van een specialist 
ouderengeneeskunde. Afhankelijk van de complexiteit van de zorgbehoefte kan de 
specialist ouderengeneeskunde betrokken worden als consulent en sparringpartner van 
de huisarts of –als de kwetsbaarheid en de complexiteit van de problematiek toeneemt- 
als medebehandelaar (al dan niet kortdurend) of hoofdbehandelaar van de cliënt. 

 
Samen met de cliënt en eventuele mantelzorgers kijken we welke zorg nodig is en op welke 
manier we die zorg het beste kunnen organiseren. IZT-Limburg werkt nauw samen met 
ketenpartners in de regio zoals huisartsen, casemanagers dementie, specialisten in het 
ziekenhuis, fysio- en ergotherapeuten, collega thuiszorgbedrijven en verpleeghuizen. 
Thuiszorgteams nemen deel aan MDO’s en zijn desgewenst op vraag van de client aanwezig bij 
gesprekken met externe zorgleveranciers ter ondersteuning en/of begeleiding.  
 
Het eerste aanspreekpunt voor het organiseren van de zorg thuis wordt bepaald door de client 
zelf en wordt vast gelegd in het zorgdossier en de zorglegitimatie.  
 
Indien er behoefte vanuit de client is om een specialist ouderengeneeskunde in te schakelen, dan 
wordt dit geregeld, IZT-Limburg beschikt over de contacten om deze specialist in te schakelen 
wanneer dit gevraagd wordt.   
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Het verpleegkundige team van IZT-Limburg bestaat uit verpleegkundigen die uitgebreid 
geschoold zijn om hoogwaardige kwalitatieve zorg te verlenen in de thuissituatie. Zij maken 
gebruik van moderne technologieën en leveren verantwoorde medisch specialistische zorg bij de 
cliënt thuis. Het team is in nood 24 uur per dag te bereiken. Het verpleegkundig team ondersteunt 
alle teams waar nodig, ze kunnen worden ingeschakeld bij complexe situaties en zijn een 
vraagbank voor de verzorgenden binnen het bedrijf.  
 
IZT maakt zich sterk door kennis en kunde te delen met het netwerk. IZT-Limburg werkt samen 
met de gemeente om een reanimatienetwerk op te zetten binnen de gemeente Stein. De 
reanimatielessen worden gegeven in het skills lab op onze locatie, waar tevens een AED 
beschikbaar is. Deze AED kan gebruikt worden wanneer een burgerhulpverlener een oproep 
krijgt voor een reanimatie in de omgeving.  
 
Steunpunt Mantelzorg heeft een samenwerkingsverband opgezet met IZT-Limburg om lessen te 
geven aan mantelzorgers om hun te ondersteunen in hun werkzaamheden met informatie en 
handige tips.  
 
Met het academisch ziekenhuis Maastricht is er samenwerking inzake specifieke opleidings 
mogelijkheden voor beademing en canulezorg.  
 
In samenwerking met de maatschappelijk werker van de thuisbeademing wordt met families van 
thuisbeademingscliënten de mogelijkheid bekeken om nachtzorg te leveren. Zo worden de 
mantelzorgers ontlast. 
 
 
Verantwoord thuis wonen 
 
Vereisten: 
 

• De zorgorganisatie informeert de cliënt over de zorg die geleverd kan worden in de 
thuissituatie en zorgt voor de randvoorwaarden om te komen tot integrale zorg. Zij maakt 
daarvoor afspraken met de betreffende betrokken professionals om te komen tot veilige 
en verantwoorde zorg. 

• De zorgprofessional begeleidt de cliënt om verantwoord thuis te kunnen blijven wonen. 
Daarbij is aandacht voor de borging van de 24-uurs toezicht of zorg in de nabijheid, de rol 
van de mantelzorger(s) en de afstemming in de wijk met andere zorgprofessionals, zoals 
beschreven in het zorgleefplan. 

• De cliënt bespreekt het mogelijk verloop van zijn/haar gezondheidstoestand met de 
zorgprofessional. De cliënt mag advanced care planning verwachten 

 
Thuiszorg IZT-Limburg is opgericht om naast reguliere thuiszorg ook gespecialiseerde thuiszorg 
op topniveau te kunnen bieden. Op die manier kunnen ook de mensen die meer specialistische 
zorg nodig hebben, langer thuis blijven. Daarbij maakt IZT-Limburg geen onderscheid tussen 
verpleegkundige zorg en intensieve begeleidende zorg. In sommige gevallen is plaatsing in een 
zorginstelling dan zelfs niet meer nodig.  
 
Tijdens de intake wordt de client ingelicht over de mogelijkheden qua zorg binnen IZT. Middels 
een Arbo checklist wordt de situatie thuis beoordeeld en worden eventueel afspraken gemaakt 
over de randvoorwaarden om verantwoordelijk en veilig zorg te verlenen. 
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Tevens wordt er een risicosignalering gedaan van de huidige situatie van de client. Deze worden 
tijdens de zorg indien nodig gemonitord en geëvalueerd. 
 
De wijkverpleegkundige monitort de zorg van de client en bespreekt ook indien nodig mogelijke 
scenario’s met de client om goed voorbereid te zijn op toekomstige problemen.  
Doelen worden in het zorgplan vastgelegd en eventuele voorkeuren besproken en vastgelegd. 
De client heeft de mogelijkheid indien dit gewenst en van toepassing is om een afspraak te 
maken met de verpleegkundige palliatieve zorg van IZT, welke alle mogelijkheden bespreekt. 
 
De client wordt op de hoogte gesteld van de mogelijkheden tot het aanschaffen van een 
alarmering en/of een sleutelkastje. Dit kan zorgen voor ontlasting van de mantelzorgers en ook 
rust brengen. IZT heeft veel aandacht besteed aan het vinden van een goede partner voor deze 
diensten. Vooral bij het sleutelkastje was een inbraak werende oplossing erg belangrijk.  
 
IZT-Limburg is 24 uur per dag, 7 dagen per week bereikbaar en borgt het 24 uurs toezicht of zorg 
in nabijheid middels vastlegging in het zorgleefplan. In samenspraak met de mantelzorger wordt 
de zorg overdag uitgevoerd door IZT en/of de mantelzorger. De ambulante nachtzorg wordt 
verzorgd door IZT, indien nodig wordt er een collega aanbieder in de regio ingeschakeld.  
 
 
Wonen en welzijn 
 
Vereisten: 
 

• Vijf thema’s (zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus 
verzorgde kleding, familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort) zijn leidend bij 
kwaliteitsverbetering op het terrein van wonen en welzijn. 

• De noodzaak tot woningaanpassingen vormen onderdeel van het gesprek tussen de 
zorgprofessional en de cliënt als het gaat om verantwoord thuis blijven wonen 

 
In de aanleiding van het zorgplan welke wordt opgesteld bij het maken van het zorgplan komen 
de vijf thema’s; zingeving, zinvolle dagbesteding, schoon en verzorgd lichaam plus verzorgde 
kleding, familieparticipatie & inzet vrijwilligers en wooncomfort allen aanbod. Ze vormen de basis 
van het zorgplan welke leidend is voor de zorg en het verloop van de zorg. Bij een herindicatie of 
een aanpassing van de indicatie en het zorgplan worden deze thema’s opnieuw doorgenomen.  
 
Bij de intake wordt ook de arbo-checklist ingevuld en worden de knelpunten gesignaleerd en 
besproken. Er worden afspraken gemaakt voor de aanpassingen die noodzakelijk zijn voor de 
start van de zorg, maar ook voor een veilige woonomgeving in zijn geheel. Dit kan een kleine 
aanpassing zijn zoals het weghalen van een tapijt, maar ook grotere aanpassingen binnenshuis. 
De client wordt in dit proces ondersteund door de wijkverpleegkundige. Thuiszorg IZT-Limburg 
werkt nauw samen met ergotherapeuten als het gaat om woningaanpassingen. 
 
Als extra dienst bieden we de digitale sleuteloplossing van Phoniro aan in de vorm van een 
sleutelkluis of een elektronische deurcilinder. Het is een veilige en eenvoudige oplossing voor 
toegang tot de woning voor de thuiszorg organisatie. Ook wanneer de cliënt minder mobiel is kan 
er op deze manier toch gezorgd worden dat de benodigde zorg in de vertrouwde woonomgeving 
ontvangen kan blijven worden en dat de cliënt daardoor langer en comfortabel thuis kan blijven 
wonen.  
 
Ook biedt IZT personenalarmering aan. Met dit mobiele alarmapparaat kan er door één druk op 
de knop in geval van nood direct contact worden gemaakt met de contactpersonen. In 
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noodsituaties is er op deze manier een snelle verbinding gelegd tussen de cliënt en de 
contactpersoon. Wij vinden het belangrijk dat onze cliënten zich veilig binnen- en buitenshuis 
kunnen bewegen en op deze manier kunnen ze op een verantwoorde manier langer de regie 
over hun eigen leven behouden.  
 
 
Veiligheid 
 
Vereisten:  
 

• Veiligheidsthema’s (bijvoorbeeld medicatieveiligheid, valpreventie, toepassing medische 
technologie, veilige zorgrelatie en wanneer dat aan de orde is vrijheidsbeperkende 
maatregelen) zijn indien relevant onderdeel van gesprek geweest tussen zorgprofessional 
en cliënt bij de bespreking van het zorgleefplan. Daarnaast vormt dit ook onderdeel van 
gesprek tussen de verschillende zorgprofessionals die betrokken zijn bij de cliënt. 

• De zorgaanbieder zorgt dat zorgprofessionals de zorg veilig en volgens vigerende 
richtlijnen kunnen bieden (zoals bijvoorbeeld rond infectiepreventie, vrijheidsbeperkende 
maatregelen, voldoende ruimte en hulpmiddelen om cliënten te verzorgen, voldoende 
bekwaam en bevoegd personeel, ondersteunende ICT etc. 

 
Bij het opstellen van het zorgplan wordt de risicosignalering uitgevoerd, dit wordt gemonitord en 
geëvalueerd tijdens de afgesproken evaluatiemomenten. De wijkverpleegkundige betrekt indien 
nodig andere zorgprofessionals bij het proces en overlegd met hen waar nodig over de 
veiligheidsthema’s 
 
Medewerkers worden op meerdere wijzen ondersteund om veilig zorg te verlenen volgens de 

geldende richtlijnen.: 

• Op het extranet van de website van IZT kan de medewerker protocollen en richtlijnen 

inzien, deze is ook prima onderweg in te zien indien nodig. 

• Tijdens de eerste intake, bij verandering van de zorg of indien nodig wordt de arbo-

checklist bij de client ingevuld. Indien nodig worden afspraken gemaakt voor 

aanpassingen om goede veilige zorg te verlenen. 

• De wijkverpleegkundige bekijkt met de client of op aanwijzing van de medewerkers, welke 

hulpmiddelen voor handen zijn en welke aangeschaft dienen te worden. Op kantoor is 

een kleine voorraad aanwezig om cliënten en personeel snel te bedienen. 

• De medewerkers van IZT zijn verplicht om deel te nemen aan de scholingscarrousel van 

IZT. Tijdens de scholingen wordt gebruik gemaakt van de Vilans protocollen, waarvoor 

IZT een abonnement heeft afgesloten. De medewerkers hebben allen een collectief 

V&VN abonnement en hun accreditatiepunten worden direct bijgeschreven en zijn 

inzichtelijk voor de leidinggevende.  

• Op kantoor is altijd een verpleegkundige aanwezig, bij vragen of twijfel kan er altijd gebeld 

worden met de verpleegkundige en een medewerker heeft altijd de mogelijkheid om te 

oefenen in het skills lab. Buiten kantooruren heeft er een verpleegkundige bereikbare 

dienst.  

• IZT maakt gebruik van het clientadministratiesysteem NEDAP, deze ondersteund de 

medewerkers thuis en onderweg. 
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Leren en verbeteren 
 
Vereisten: 
 

• Er is voor alle zorgverleners voldoende tijd en ruimte om te leren en te ontwikkelen via 
feedback, intervisie, reflectie en scholing. De organisatie faciliteert dit zowel binnen de 
eigen organisatie, als waar nodig, ook buiten de organisatie door het inzetten van externe 
deskundigheid. 

• Elke zorgorganisatie van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie heeft voor 1-7-2019 
na afloop van het betreffende jaar op bij hen passende en toegankelijke manier openbaar 
gemaakt hoe zij invulling geven aan de verschillende eisen uit het addendum. 
Zorgorganisaties bespreken met vertegenwoordigers van cliënten en medewerkers hoe zij 
invulling geven aan de eisen. De uitkomst stellen zij beschikbaar voor het zorgkantoor als 
basis voor de dialoog over de kwaliteit van de geleverde zorg. 

• Elke zorgorganisatie die langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie levert maakt uiterlijk 
1-7-2019 deel uit van een lerend netwerk met tenminste twee andere collega 
zorgorganisaties. 

• Elke zorgorganisatie die langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie levert beschikt voor 
1-7- 2019 over een kwaliteitsmanagementsysteem. 

 
Thuiszorg IZT-Limburg hecht grote waarde aan de kwaliteit van zorg. Onze medewerkers zijn 
allen gediplomeerd en BIG- en VOG-geregistreerd. Daarnaast worden medewerkers geregeld 
bijgeschoold om de beste mogelijke zorg te leveren. Thuiszorg IZT-Limburg verzorgd voor haar 
eigen personeel alle bijscholingen middels een eigen ontworpen scholingscarrousel, waarbij de 
lessen verzorgd worden door een docent graad 2. IZT heeft tevens 2 reanimatie instructeurs in 
dienst en 2 gedelegeerd toetsers opgeleid door het Centrum van Thuisbeademing in Maastricht. 
Bij IZT-Limburg is het ook mogelijk voor verzorgenden en verpleegkundigen van buitenaf om hun 
scholingen hier te volgen. Dit kan zijn voor een specifieke module of voor het totaalpakket.  
 
Kwaliteit staat bij IZT hoog in het vaandel, goede scholingen zijn hier een essentieel onderdeel 
van. Daarom heeft IZT ervoor gekozen om geaccrediteerde scholingen te verzorgen voor haar 
medewerkers. De geaccrediteerde scholingen worden 1 x per 2 jaar gevolgd, tevens volgen ze 
nog 1x per 2 jaar een reanimatiescholing en elk jaar 2 verdiepingsmodules. De 
verdiepingsmodules worden elke jaar opnieuw samengesteld over allerlei onderwerpen, dit kan 
zijn een ziektebeeld maar ook bijv. een of meerdere organen. Voorafgaand aan de 
verdiepingsmodules krijgen de medewerkers casussen toegestuurd welke tijdens de les worden 
besproken. Op deze manier vindt er intervisie plaats tussen de medewerkers van de 
verschillende teams. Thuiszorg IZT-Limburg is een erkend leerbedrijf voor verzorgende IG en 
verpleegkundigen. Deze leerlingen worden begeleidt door praktijkbegeleiders die hiervoor zijn 
opgeleid.  
 
Inhoud geaccrediteerde modules: 
 
Module 1: Subcutaan injecteren 
Module 2: Intramusculair injecteren 
Module 3: Hoog opgaand klysma 
Module 4: Inbrengen eenmalige en verblijfskatheter 
Module 5: Stomazorg 
Module 6: Inbrengen sc canule (morfine/dormicum) 
Module 7: Supra pubis katheter inbrengen 
Module 8: Spoelen van een wonddrain 
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Module 9: IV injecteren (AB) 
Module 10: Inbrengen maagsonde 
 
 
Verder zijn er ook nog een aantal facultatieve scholingen: 

• Palliatieve zorg 

• Wondzorg 

• Compressief zwachtelen. 
 
Deze scholingen worden 2x per jaar gegeven. 
 
Er is bestaat ook de mogelijkheid om externe scholingen te volgen, dit wordt jaarlijks met de 
medewerkers persoonlijk besproken in het jaargesprek en vast gelegd in het ontwikkelingsplan.  
 
IZT neemt deel aan meerdere lerende netwerken in de regio met verschillende zorgorganisaties 
zoals Zorg aan Zet bestuurdersnetwerk bijeenkomsten, Zorgaanbiedersoverleg Zuid-Limburg, 
kennisdeling kwaliteit  met collega zorgorganisaties en intervisie met wijkverpleegkundigen van 
zorgaanbieders in de regio.  
 
Thuiszorg IZT-Limburg is lid van de branchevereniging Zorgthuisnl. Regelmatig worden er 
bijeenkomsten bijgewoond, waar informatie wordt gedeeld over diverse onderwerpen in de 
thuiszorg en ook ervaringen worden gedeeld met andere organisaties.  
 
Thuiszorg IZT-Limburg is lid van het Netwerk Palliatieve Zorg van de Westelijke Mijnstreek. 
Maandelijks worden de bijeenkomsten georganiseerd waar IZT bij aansluit en IZT participeert in 
werkgroepen binnen het netwerk. 
 
In 2011 heeft Thuiszorg IZT-Limburg haar HKZ certificering behaald. Voor cliënten en 
contractpartners is het HKZ-certificaat een teken van kwaliteit en zorgvuldigheid. De borging van 
kwaliteit en cliëntveiligheid zijn belangrijke speerpunten binnen deze certificering.  
Een belangrijk onderdeel van de missie van IZT-Limburg is ontwikkeling. IZT is constant bezig 
met het ontwikkelen van nieuw beleid en het optimaliseren van de zorg. Het heersende 
kwaliteitssysteem wordt constant onder de loep genomen om de kwaliteit van zorgprocessen te 
borgen. Jaarlijks vindt er een audit plaats van TUV Nederland voor het behoudt van het 
certificaat. 
 
Dit addendum wordt gepubliceerd op de website van IZT en is voorgelegd aan onze cliëntenraad 
en medewerkers. 
 
 
Leiderschap, governance en management 
 
Vereisten: 
 

• De zorgorganisatie organiseert de zorg zo, dat dit leidt tot goede zorg. Daarbij faciliteert 
de organisatie zorgprofessionals om te leren en verbeteren en ondersteunt de organisatie 
de zorgprofessional in de afstemming met externe partijen en zorgprofessionals van 
andere zorgorganisaties. 

• Elke Raad van Bestuur van een zorgorganisatie voor langdurige zorg thuis met een Wlz- 
indicatie werkt volgens de geldende versie van de Zorgbrede Governance Code. 
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IZT wilt de lijnen kort houden en het aanbieden van kwalitatief goede zorg waarborgen. De teams 
worden aangestuurd door teamleiders en teamleiders worden wekelijks gecoacht door de 
directie. De directie is op de hoogte van alle actuele problemen op de werkvloer en kan hier gelijk 
op inspringen.  
 
De directie heeft wekelijks overleg met alle teamleiders samen, waarbij intervisie plaatsvindt over 
lopende casussen en problematiek binnen de teams en de organisatie.  
De thuiszorgteams hebben maandelijks overleg met de teamleiders waarbij cliënten worden 
besproken en er wordt deelgenomen aan MDO’s binnen hun regio. 
 
Het managementsysteem heeft een belangrijke rol binnen IZT, aangezien de protocollen, 
formulieren en bijlagen leidend zijn voor de kwaliteit van de zorg. Structuur en duidelijkheid is 
gewenst in een organisatie met een groeiend werknemersbestand. Het managementsysteem 
wordt constant (kritisch) onder de loep genomen en verbeterd waar mogelijk. De 
beleidsmedewerker van IZT is verantwoordelijk voor het onderhoud van het 
kwaliteitsmanagmentsysteem, zodat dit aansluit bij de werkvloer. 
 
IZT zorgt ervoor middels haar eigen scholingscaroussel om haar medewwerkers zo optimaal 
mogelijk op te leiden en bij te scholen, waar nodig wordt er gebruikt gemaakt van externe 
aanbieders. 
 
De Raad van bestuur heeft 3x per jaar overleg met de Raad van Commissarissen. De Zorgbrede 
Governance code wordt door de Raad van Commissarissen en de Raad van Bestuur onverkort 
onderschreven. De statuten, het reglement van de Raad van Commissarissen, Raad van Bestuur 
en de Cliëntenraad zijn hierop toegesneden, welke terug te vinden zijn op onze site. 
 
 
Gebruik van informatie  
 
Vereisten: 
 

• Elke zorgorganisatie van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie dient in het kader 
van onderlinge landelijke vergelijkbaarheid vanaf verslagjaar 2020 minimaal één keer per 
jaar informatie over de Net Promotor Score (NPS) score van de eigen organisatie aan te 
leveren. Hiervoor mag ook de aanbevelingsvraag van Zorgkaart Nederland gebruikt 
worden. 

• Elke zorgorganisatie van langdurige zorg thuis met een Wlz-indicatie dient minimaal één 
keer per jaar de cliëntervaringen te verzamelen met een instrument dat voldoet aan 
bovenstaande criteria. 

 
Tijdens de zorgverlening wordt een relatie gelegd met de gewenste resultaten van de 
behandeling/zorgverlening. De clienttevredenheid wordt continue in acht genomen en er wordt 
gekeken waar verbetermogelijkheden zijn. 
 
Clientevaluaties 
Op structurele wijze worden er in het zorgproces tussentijdse gesprekken gewaarborgd met de 
cliënt waarin de zorgverlening beoordeeld wordt. Na zes weken zorg volgt er een 
evaluatiemoment en 2x keer per jaar houdt de zorgcoördinator een tussentijdse evaluatie met de 
cliënt. Hierbij dient het evaluatieformulier als uitgangspunt. Bevindingen worden vastgelegd op 
het evaluatieformulier en overgenomen op het algemene cliënttevredenheidsoverzicht. Dit 
clienttevredenheidsoverzicht wordt 2x per jaar aangeboden aan de cliëntenraad van IZT. 
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Tijdens deze evaluaties wordt ook het zorgplan doorgenomen en wordt de indicatie zo nodig 
bijgesteld of vernieuwd.   
 
Cliënttevredenheidsonderzoek  
Naast de zes weken en de evaluatie 2x per jaar met de cliënt wordt er jaarlijks een 
cliënttevredenheidsonderzoek, de PREM Wijkverpleging gehouden. Hierbij wordt de cliënt 
gevraagd om een beoordeling te maken naar de totale prestatie van de organisatie op gebied 
van de dienstverlening. Deze informatie over de ervaringen van cliënten met de verleende zorg of 
ondersteuning is belangrijk voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. De PREM wordt 
gekoppeld aan Zorgkaart Nederland en de resultaten worden hier ook openbaar gemaakt. De 
uitslag van het clienttevredenheidsonderzoek wordt teruggekoppeld naar de cliëntenraad, het 
personeel en wordt geplaatst op de website van IZT ter inzage van alle cliënten. De NPS score is 
in de PREM meegenomen.  
 


