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Kwaliteitsbeleid ZEL Chronische Zorg - 2018 

 
 

Voorwaarden persoonsgerichte en geïntegreerde zorg 

Voor de persoonsgerichte en geïntegreerde zorg doorloopt de praktijk een verbetertraject dat 

aansluit bij de wensen en behoeften van de praktijk. Het tijdspad en de opzet voor het 

verbetertraject worden vooraf afgestemd. Ieder half jaar vindt een controle plaatst of het traject nog 

volgens het afgestemde tijdspad verloopt. Indien een praktijk de activiteiten niet volgens het tijdspad 

uitvoert kan ZEL de uitbetaling van de persoonsgerichte en geïntegreerde zorg (tijdelijk) staken. 

 

Voor begeleiding bij de persoonsgerichte en geïntegreerde zorg krijgen praktijken vanuit ZEL een 

vaste praktijkbegeleider toegewezen.  

 

 

Basisvoorwaarden zorgpaden  

Voorwaarden voor deelname aan de zorgpaden: 

DM COPD HVZ Ouderenzorg 

Protocollaire 
elementen en 
werkafspraken 

Protocollaire 
elementen en 
werkafspraken 

Protocollaire 
elementen en 
werkafspraken 

Protocollaire 
elementen en 
werkafspraken 

Basisscholing HA 
+ POH 

Basisscholing HA 
+ POH 

Basisscholing HA 
+ POH 

Basisscholing HA 
+ POH 

Voldoende score 
procesindicatoren 

Voldoende score 
procesindicatoren 

Voldoende score 
procesindicatoren 

Voldoende score 
procesindicatoren 

 

 

Rol huisartsencoördinator zorgpaden 

Binnen de huisartsenpraktijk of Hoed vindt ten aanzien van de ziektespecifieke zorgpaden 

taakdifferentiatie plaats. Minimaal één huisarts (te noemen: de huisartscoördinator) draagt de 

verantwoordelijk voor de praktijk/Hoed voor de kwaliteit van zorg binnen één of meerdere 

zorgpaden en is hiermee tevens het aanspreekpunt voor ZEL. Om de kwaliteit te waarborgen heeft 

de huisartscoördinator de volgende verplichtingen: 

 

Verplichtingen huisartscoördinator: 

 1x per 3 jaar dient per praktijk minimaal één huisartsencoördinator en één POH-S deel te 

nemen aan een door ZEL georganiseerde kwaliteitsbijeenkomst/spiegelbijeenkomst 

(informatie hierover volgt) 

 Jaarlijks up-to-date houden van de werkafspraken/praktijkprotocollen (actuele stukken zijn 

opvraagbaar door ZEL)  

 Deelname aan door de kaderarts verplicht gestelde nascholingen 

o De ZEL kaderarts van een zorgpad kan een bepaalde nascholing verplicht stellen voor 

huisartscoördinatoren bij belangrijke wijzigingen in protocol en/of beleid, zoals 

bijvoorbeeld bij het uitkomen van een nieuwe standaard. 
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Toetsingsmoment basisvoorwaarden zorgpaden 

Indien een praktijk deel wil nemen aan één of meerdere zorgpaden, wordt implementatiebegeleiding 

aangevraagd bij ZEL. Op het moment dat een praktijk start met de implementatie komt de praktijk 

(met ingang van het eerstvolgende kwartaal) in aanmerking voor de financiering van het betreffende 

zorgpad. Het implementatietraject wordt binnen één jaar na het opstarten afgesloten met een toetsing 

aan de basisvoorwaarden middels een afsluitend toetsingsmoment (audit/visitatie), hierna komt de 

praktijk in aanmerking voor de reguliere financiering van dit zorgpad. Indien één jaar na het opstarten 

van het implementatietraject niet positief is getoetst aan de basisvoorwaarden wordt de bekostiging 

voor het betreffende zorgpad gestopt tot het moment dat de praktijk aantoonbaar aan de 

basisvoorwaarden voldoet. Van praktijken die in het verleden een voldoende toetsing hebben gehad 

aan de basisvoorwaarden wordt aangenomen dat deze op dit moment voldoen.  

 

Achtergrondmonitoring op procesindicatoren door ZEL 

Indien door een praktijk aan de basisvoorwaarden wordt voldaan monitort ZEL ieder halfjaar de 

procesindicatoren van de praktijk. Indien uit gegevens van ZEL blijkt dat de praktijk onvoldoende 

scoort op de procesindicatoren van één of meerdere zorgpaden, neemt een 

(visitatie)verpleegkundige van ZEL contact op met de huisartscoördinator om de oorzaak te 

bespreken. De verpleegkundige zal de situatie in de praktijk beoordelen en kan een praktijk indien 

nodig, afhankelijk van de situatie, de volgende oplossingen aanbieden: 

 Een snelle en eenvoudige oplossing van het probleem (bijvoorbeeld hulp bij het oplossen 

van een fout in het HIS) 

 Een begeleid hulptraject op maat (zoals de implementatie trajecten) 

 Een praktijk ondersteuning bieden bij het maken van een verbeterplan 

 Één of meerdere momenten meekijken in de praktijk en/of de praktijkondersteuner 

uitnodigen om één of meerdere momenten mee te laten kijken met de verpleegkundige. 

 

Wanneer een jaar na constatering geen of onvoldoende verbetering op de procesindicatoren 

zichtbaar is zal dit financiële gevolgen hebben. De betreffende praktijk wordt door ZEL op de hoogte 

gebracht dat de financiering voor het betreffende zorgpad wordt gestopt tot het moment dat de 

praktijk aantoonbaar aan de basisvoorwaarden voldoet.  

 

Aanbod ziektespecifieke kwaliteitsverbetering 

ZEL biedt praktijken mogelijkheden om de ziektespecifieke kennis over de betreffende zorgpaden te 

vergroten of te actualiseren. Hiervoor worden met regelmaat update scholingen aangeboden met 

ontwikkelingen op het gebied van één of meerdere zorgpaden.  

 

Daarnaast kan een praktijk via ZEL gebruik maken van verbetertrajecten waarbij ZEL een faciliterende 

rol kan spelen. Voorbeelden hiervan zijn: 

 Adviesbezoek van (visitatie)verpleegkundige en/of –(kader)arts 

 Aanbod van ziektespecifieke scholingen voor huisartsen en POH 

 Ondersteuning bij het maken van verbeterplannen door praktijken 

 Ondersteuning bij het lezen en/of interpreteren van de IPCI indicatoren 

 Meekijkspreekuren (visitatieverpleegkundige of –arts bij spreekuur POH of huisarts) 

 

Indien u gebruik wilt maken van één van de ondersteuningsmogelijkheden kunt u contact opnemen 

met het secretariaat van ZEL via 0174-210440 of per mail via secretariaat@zel.nl. U kunt dit 

natuurlijk ook altijd bespreken met uw ZEL praktijkbegeleider voor de persoonsgerichte zorg. 

mailto:secretariaat@zel.nl

