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Aanvulling kwaliteitsplan 2019-2021 Addendum kwaliteitskader verpleeghuiszorg 
WLZ zorg thuis 
27 juni 2019 
 
 
Inleiding 
In aanvulling op het kwaliteitskader verpleeghuiszorg is een addendum gepubliceerd voor 
niet geclusterde WLZ zorg in de thuissituatie V&V ZZP 4 t/m 10 met of zonder behandeling, 
dus in de vorm van een VPT, MPT of PGB. 
 
Het addendum komt voor het grootste deel over één met de huidige kwaliteitskaders 
verpleeghuiszorg en wijkverpleging.  Aangezien Lelie zorggroep al uitging van deze kaders, 
ook voor de WLZ zorg thuis, geldt dat zij de meeste vereisten uit het addendum al 
geïmplementeerd heeft.  Zo is in het huidige kwaliteitsplan 2019-2021 al de wijk 
meegenomen en is het één van de speerpunten, naast identiteit en welzijn. Daarnaast 
beschikt Lelie zorggroep al over een kwaliteitssysteem, is zij lid van een lerend netwerk en 
is het borgen van 24 uur per dag zorg in nabijheid of permanent toezicht in samenwerking 
met mantelzorgers en zorgprofessionals al een vast onderdeel. Naast de vereisten waar 
Lelie zorggroep al aan voldoet, zijn er nog een paar punten waar het komend half jaar aan 
gewerkt  gaat worden. Deze worden hieronder kort benoemd: 
 
Uitwerking aanvullende eisen WLZ zorg in de wijk 
 

1. De cliënt bepaalt welke zorgaanbieder zijn eerste aanspreekpunt is voor het 
organiseren van de zorg thuis.  
Dit wordt opgenomen in het beleid en zal een vast onderdeel worden van de intake 
en het ECD voor 1 januari 2020, zodat vanaf 1 januari 2020 dit aan iedere nieuwe 
cliënt met een WLZ indicatie gevraagd wordt door de wijkverpleegkundige of 
zorgcoördinator. Dit zal uitgewerkt worden door de afdeling Beleid en kwaliteit en 
geïmplementeerd worden via het managementteam intra- en extramurale zorg. 
 

2. De Specialist Ouderengeneeskunde (SO) kan ingeschakeld worden als consulent, 
medebehandelaar of hoofdbehandelaar van de cliënt.  
De beschikking over een SO zal voor 1 januari 2020 geregeld worden voor alle 
gebieden waar Lelie zorggroep WLZ zorg thuis bieden.  
a. Per gebied zal gekeken hoe dit georganiseerd kan worden. In Rotterdam kan dit 
rond de eigen verpleeghuizen geregeld worden met de al aanwezige SO op de 
locaties. In de wijken waar geen verpleeghuizen van Lelie zorggroep  aanwezig zijn, 
kunnen we dit naar voorbeeld van onze geclusterde VPT locaties regelen met 
andere organisaties (middels vastgelegde samenwerkingsafspraken), waarbij de SO 
door andere organisaties geleverd worden. De Raad van Bestuur is hiervoor 
verantwoordelijk. 
b. Naast het organiseren van de SO in de wijk, zal ook aan de huisartsen en de 
wijkteams gecommuniceerd worden dat een SO beschikbaar is en wat de SO kan 
betekenen in de wijk voor WLZ cliënten.  Dit zal uitgewerkt worden in beleid voor 1 
oktober 2019 met de behandeldienst door afdeling Beleid en kwaliteit waarbij de 
VAR en CR betrokken zullen worden. Het beleid zal geïmplementeerd worden via 
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het managementteam intra- en extramurale zorg. Het is overigens zo dat het 
managementteam Zorg Thuis (extramurale zorg) al sinds enkele jaren versterkt is 
door een SO die een adviserende rol heeft voor zowel strategische als medische 
inhoudelijke vraagstukken. 

 


