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  ZORG 

Hoe zorg je voor een structurele kwaliteitsverbetering van de 24-uurs zorg?

Hoe word je een lerende organisatie? Wat levert dat op?

Wat gaat er gebeuren met de bekostiging?

• Innovatieve oplossingen

• Actuele flitspresentaties en workshops

• Gerenommeerde sprekers

• Leerzaam en interactief
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http://guusschrijvers.nl/congres-kwaliteit-bekostiging-langdurige-zorg


15 maart 2018 organiseert de Guus Schrijvers Academie een congres in Utrecht over de kwaliteit en de 
bekostiging van de langdurige (24 uurs) zorg. Tal van actuele onderwerpen rond de 24 uurs zorg en 
innovatieve voorbeelden en voorstellen zullen die dag de revue passeren. Het congres is bestemd voor 
zorgprofessionals en bestaat uit korte voordrachten, workshops en flitspresentaties met veel gelegenheid 
om vragen te stellen en actief deel te nemen.

KWALITEIT

Op het congres komen de volgende vragen aan de orde 

over kwaliteit:

• Wat zijn de gevolgen van de beleidsvoornemens van  

de nieuwe regering voor de kwaliteit van de medische 

en farmaceutische zorg aan bewoners van 

verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en 

instellingen voor gehandicaptenzorg?

• Is er een grens aan het thuis aanbieden van zorg aan 

patiënten met ernstige, chronische zorgbehoeften?

• Gaat het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in 2018 

anders indiceren dan in 2017?

• Komt er een volumenorm voor de 

personeelsbezetting van afdelingen voor 

verpleeghuizen, psychiatrische ziekenhuizen en 

instellingen voor gehandicaptenzorg?

• Hoe moet het verder met de CQ-index, nu deze niet 

langer verplicht is?

• Wat kan e-health bijdragen aan het verbeteren van de 

kwaliteit van de langdurige zorg?

VRAGEN OVER KOSTEN 

• Wordt de financiële regelgeving in 2018 eenvoudiger 

voor verpleeghuizen, zorgcentra, psychiatrische 

ziekenhuizen en instellingen voor gehandicaptenzorg?

• Worden de Zorgzwaarte pakketten in 2018 afgeschaft 

of aangepast?

• Gaan betaling in natura en het persoonsgebonden 

budget naar elkaar toegroeien de komende 

kabinetsperiode? 

• Hoeveel extra geld stelt de nieuwe regering 

beschikbaar in 2018 voor verpleeghuizen, zorgcentra, 

psychiatrische ziekenhuizen en instellingen voor 

gehandicaptenzorg?

• Hoe wordt dat extra geld verdeeld over de diverse 

branches voor langdurige zorg?

• Komt er een betere afstemming tussen de 

indicatiestelling voor de Wet Langdurige Zorg en de 

Wet Maatschappelijke Ondersteuning? 

• Wordt de financiële afstemming verbeterd tussen 

Eerstelijnsverblijf (betaald door de 

Zorgverzekeringswet) en de langdurige zorg (betaald 

door de Wet Langdurige Zorg)? 

• Gaat de geriatrische revalidatie (betaald uit de 

Zorgverzekeringswet) in 2018 beter afgestemd 

worden op de langdurige zorg in verpleeghuizen, die 

gefinancierd wordt uit de Wet Langdurige Zorg?

INTERACTIE

Congresdeelnemers kunnen via een app op hun mobiele 

telefoon, laptop, of tablet vragen beantwoorden van 

sprekers. Ook kunnen zij zelf vragen stellen of op 

stellingen reageren. Daarnaast is er uitgebreid 

gelegenheid om sprekers en presentatoren te 

ontmoeten en vragen te stellen. Dit maakt het congres 

interactief en leerzaam. 

WORKSHOPS EN FLITSPRESENTATIES

Zowel ‘s ochtends als ‘s middags zijn er twee rondes 

met workshops. U kunt in totaal dus vier workshops 

bijwonen. Sommige workshops bestaan uit vier 

flitspresentaties van vijf minuten. Na elke presentatie is 

er tijd voor een korte discussie en vragen uit de zaal. 

De flitspresentaties kunnen gaan over een zorginnovatie 

op het gebied van de 24 uurs zorg, een nieuwe app of 

nieuwe software, een nieuwe cursus, of een recent 

onderzoek naar aspecten van langdurige zorg. Wil jij 

graag flitspresentator zijn op dit congres? Kijk dan in 

het programma voor meer informatie.



KWALITEITSVERBETERING

Aanbieders van langdurige zorg aan ouderen, 

gehandicapten en ernstige psychiatrische patiënten 

gaan de komende tijd volop aan de slag met 

kwaliteitsverbetering. 

Zo is er voor de verpleeghuiszorg onlangs een 

kwaliteitskader gelanceerd: Samen leren en verbeteren. 

De inspectie Gezondheidszorg en de Nederlandse Zorg 

Autoriteit gebruiken dit kader als richtsnoer voor hun 

beleid. Het vormt de basis voor extern toezicht en voor 

inkoop en contracteren van zorg.

Een vergelijkbaar kwaliteitskader kwam er in 2017 ook 

voor de gehandicaptenzorg. Dit kader beoogt 

persoonsgerichte zorg die bijdraagt aan de kwaliteit van 

leven van cliënten. En heel recent verscheen de 

generieke module Ernstige Psychiatrische Aandoeningen 

(EPA’s). opgesteld door het Netwerk Kwaliteits-

ontwikkeling GGz. Deze module beschrijft hoe de zorg 

voor mensen met een EPA eruit zou moeten zien.

Op het congres komen zowel de overeenkomsten als de 

verschillen tussen deze drie nieuwe kwaliteitsrichtlijnen 

aan bod. Een ding is duidelijk: aanbieders van langdurige 

24-uurs zorg kunnen veel van elkaar leren. HENK NIES 

(Zorginstituut Nederland en Vilans) gaat op 15 maart 

vooral in op de kwaliteit van de ouderenzorg. MARTIN 
BOEKHOLDT doet datzelfde voor de gehandicaptenzorg. 

Hij is voorzitter van de werkgroep die het kwaliteits-

kader voorbereidde. En psychiater MIKE VEERESCHILD 

geeft aan hoe hij de kwaliteit van de langdurige zorg 

aan patiënten met een ernstige psychiatrische 

aandoening verbeterd kan worden. Naast deze 

voordrachten zijn er tal van workshops en 

flitspresentaties rond kwaliteitsverbetering.

BEKOSTIGING LANGDURIGE ZORG

Het tweede hoofdthema op het congres betreft de 

bekostiging van de langdurige zorg. Hierbij gaat het 

allereerst over de vraag hoeveel geld er naar deze 

sector gaat. Hoeveel extra geld trekt het nieuwe kabinet 

uit voor de langdurige zorg? Hoe gaat dat besteed 

worden? En wat betekent dat voor de  kwaliteit van de 

geboden zorg?

Bij de bekostiging gaat het niet alleen over het 

beschikbare budget in de komende jaren. Blijft de 

bestaande bekostiging gehandhaafd op basis van 

rechtstreekse afspraken met het zorgkantoor? Of gaat 

de langdurige zorg betaald worden via rugzakjes van 

cliënten. 

BETAALTITEL

Ten derde komt de betaaltitel aan de orde bij de 

bekostiging: blijft die alleen op basis van 

productieafspraken over opnamen en verpleegdagen? 

Of gaat ook de mate waarin een instelling slaagt om 

een lerende organisatie te worden meespelen? Gaat de 

langdurige zorg in dat geval dan ook aan de slag met 

value base health care en met het gedragseconomische 

uitgangspunt: waarvoor je betaalt, daar krijg je veel van? 

Op het congres bespreekt GUUS SCHRIJVERS de 

verschillende aspecten van de bekostiging van 

langdurige zorg. Hij is gezondheidseconoom en oud-

hoogleraar Public Health. 

WAAROM DIT CONGRES?

http://guusschrijvers.nl/waar-je-voor-betaalt-krijg-je-veel-van/
https://www.zorginzicht.nl/bibliotheek/verpleeghuiszorg-kwaliteitskader/RegisterKwaliteitsstandaardenDocumenten/Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.pdf
http://www.vgn.nl/artikel/25465
http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/generieke-module-epa/


8.30 uur ONTVANGST EN INSCHRIJVING

9.15 uur

OPENING DOOR DE DAGVOORZITTER GUUS SCHRIJVERS

9.25 uur

KWALITEIT VAN LANGDURIGE ZORG BIJ 24-UURS VERBLIJF: 
DE HUIDIGE STAND VAN ZAKEN EN DE TOEKOMST
Henk Nies, lid kwaliteitsraad Zorginstituut Nederland en lid Raad van 
Bestuur Vilans

9.50 uur

DE KWALITEIT VAN LANGDURIGE ZORG AAN MENSEN MET 
EEN ERNSTIGE HANDICAP
Martin Boekholdt, Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg

Hoe is het gesteld met de kwaliteit van langdurige zorg aan mensen met 

een ernstige lichamelijke- of verstandelijke handicap?

10.15 uur

VERPLAATSEN NAAR WORKSHOPS

Rond de thema’s kwaliteit van langdurige zorg en bekostiging van langdurige zorg draaien 

tal van workshops over specifieke onderwerpen. Elke workshop vindt twee maal plaats. 

Daarnaast zijn er een aantal flitspresentaties waarin pas gestarte, innovatieve projecten 

aan de orde komen. 

U kunt tijdens het ochtendprogramma twee workshops bijwonen: om 10.20 uur en om 

11.45 uur. Aanmelden kan bij binnenkomst vanaf 8.30 uur. U kunt kiezen uit vier workshops. 

De workshops in ronde 1 zijn gelijk aan die in ronde 2.

10.20 uur

WORKSHOPS RONDE 1

Van 10.20 tot 11.20 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande 

workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Uw eigen 

inbreng staat centraal.

WORKSHOP 1: ACTUELE BELEIDSONTWIKKELINGEN BINNEN 
HET ZORGINSTITUUT
Fons Hopman, senior beleidsmedewerker bij Zorginstituut Nederland

OF WORKSHOP 2: WAT KAN HET HEALTHY AGEING-
PROGRAMMA VAN DE HANZE HOGESCHOOL EN 
UNIVERSITEIT GRONINGEN BIJDRAGEN AAN KWALITEIT VAN 
LANGDURIGE ZORG? 
Han de Ruiter, Directeur Hanzehogeschool Centre of Expertise 
Healthy Ageing en Wolter Paans, lector Verpleegkundige Diagnostiek 
aan de Hanze Hogeschool Groningen

PROGRAMMA



PROGRAMMA

10.20 uur

OF WORKSHOP 3: RECENTE ONTWIKKELINGEN ROND 
TOEGANG EN CONTINUÏTEIT VAN ZORG BIJ HET CENTRUM 
INDICATIESTELLING ZORG
Marcel de Krosse, strategisch adviseur bij het CIZ

OF WORKSHOP 4:  DE VOORBEREIDING EN TOEPASSING VAN 
HET KWALITEITSKADER VOOR DE GEHANDICAPTENZORG 
Martin Boekholdt, Stuurgroep Kwaliteitskader Gehandicaptenzorg en 
Ditte van Vliet, Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland

Boekholdt en Van Vliet geven aan hoe ze het kwaliteitskader voor de 

gehandicaptenzorg hebben voorbereid en hoe zij dit nu toepassen in de 

praktijk.

11.20 uur KOFFIEPAUZE

11.45 uur

WORKSHOPRONDE 2 

Van 11.45 tot 12.45 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande 

workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Uw eigen 

inbreng staat centraal. De workshops in ronde 2 zijn gelijk aan die in 

ronde 1.

WORKSHOP 5: ACTUELE BELEIDSONTWIKKELINGEN BINNEN 
HET ZORGINSTITUUT

Zie workshop 1

OF WORKSHOP 6: WAT KAN HET HEALTHY AGEING-
PROGRAMMA VAN DE HANZE HOGESCHOOL EN UNIVERSITEIT 
GRONINGEN BIJDRAGEN AAN KWALITEIT VAN LANGDURIGE 
ZORG?

Zie workshop 2 

OF WORKSHOP 7: RECENTE ONTWIKKELINGEN ROND 
TOEGANG EN CONTINUÏTEIT VAN ZORG BIJ HET CENTRUM 
INDICATIESTELLING ZORG

Zie workshop 3

OF WORKSHOP 8: DE VOORBEREIDING EN TOEPASSING VAN 
HET KWALITEITSKADER VOOR DE GEHANDICAPTENZORG

Zie workshop 4



12.45 uur LUNCHPAUZE

13.30 uur

DE KWALITEIT VAN DE LANGDURIGE GEESTELIJKE 
GEZONDHEIDSZORG

ELSBETH DE RUIJTER is onafhankelijk voorzitter van de recent uitgekomen 

generieke module Ernstige Psychiatrische Aandoeningen (EPAs) van het 

Netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz. Zij gaat in haar lezing in op 

kwaliteitsaspecten van de 24- uurs behandeling, begeleiding en 

ondersteuning (inclusief zelfmanagement) van mensen met ernstige 

13.55 uur

ACTUELE ONTWIKKELINGEN IN DE BEKOSTIGING VAN 
LANGDURIGE ZORG IN NEDERLAND EN VLAANDEREN 
Guus Schrijvers, oud-hoogleraar Public Health van het UMC Utrecht

14.20 uur VERPLAATSEN NAAR DE WORKSHOPS

14.30 uur

WORKSHOPS RONDE 3

Van 14.30 tot 15.30 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande 

workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Uw eigen 

inbreng staat centraal.

WORKSHOP 9: DE PRAKTIJK VAN DE LERENDE CULTUUR 
Drs. Jan Willem van den Boogert, Projectleider Onderwijsinnovatie 
Hogeschool Utrecht, consultant / trainer-coach en schrijver van het 
boek ‘Praktijkgericht opleiden - Al doende leren in de beroepspraktijk’

In deze workshop reikt Van den Boogert enkele vaardigheden aan om 

jezelf en je medewerkers uit te dagen om te leren en gedrag te 

veranderen. Bijvoorbeeld: hoe geef je inhoud aan de kreet: fouten maken 

mag? Hoe stel je in een functioneringsgesprek leerbehoeften aan de 

orde? Hoe verander je een cultuur van horen, zien en zwijgen in een 

stimulerende aanspreekcultuur?

OF WORKSHOP 10: EEN EXPERIMENT IN DE LANGDURIGE 
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Patiënten met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) gebruiken 

jarenlang veel verschillende medicijnen in hoge doseringen, vaak zonder 

dat daarvoor een actuele indicatie bestaat. Bovendien is bij deze groep 

patiënten veelal sprake van onderdiagnostiek. Psychiater MIKE 
VEERESCHILD en collega’s van GGNet in de Achterhoek geven aan hoe zij 

de kwaliteit van langdurige zorg aan deze patiënten kunnen verbeteren via 

het zogeheten DITSMI-model.

OF WORKSHOP 11: GROEPSSPREEKUUR OVER ACTUELE 
BEKOSTIGINGSVRAAGSTUKKEN LANGDURIGE ZORG
JEROEN CRASBORN  (Senior manager Zorgstrategie bij het Zilveren Kruis) 

gaat in op bekostigingsvraagstukken door zorgkantoren. Hij geeft 

antwoord op gestelde vragen. Deze workshop heeft het karakter van een 

groepsspreekuur. Crasborn behandelt uiteenlopende casuïstiek die 

aangereikt wordt door de workshopdeelnemers.

PROGRAMMA

http://www.kwaliteitsontwikkelingggz.nl/project/generieke-module-epa/


14.30 uur

OF WORKSHOP 12: VIER FLITSPRESENTATIES

Via korte flitspresentaties krijg je als deelnemer goede voorbeelden van 

kwaliteitsborging en bekostiging uit het veld van de langdurige zorg in 

somatische verpleeghuizen, psychogeriatrische verpleeghuizen en 

instellingen voor mensen met een verstandelijke- of lichamelijke handicap.

Na een korte voordracht door de flitspresentator is er tijd om vragen te 

stellen en in discussie te gaan over het onderwerp. 

Wil jij graag flitspresentator zijn op dit congres? Stuur dan voor 19 januari 

2018 een mail met daarin kort beschreven wat het onderwerp en doel van 

je presentatie is naar: marcelstam@guusschrijvers.nl. Kandidaten 

ontvangen eind januari bericht of hun presentatie is geselecteerd. Daarna 

worden de flitspresentaties vermeld in het programma.Het Kwaliteitskader 

voor de Gehandicaptenzorg bij 24-uursverblijf

15.30 uur THEEPAUZE

15.45 uur

WORKSHOPS RONDE 4 

Van 15.45 tot 16.45 uur kunt u kiezen uit een van de vier onderstaande 

workshops. De inleiders geven een overzicht van het thema. Uw eigen 

inbreng staat centraal. De workshops in ronde 4 zijn gelijk aan die in 

ronde 3.

WORKSHOP 13: DE PRAKTIJK VAN DE LERENDE CULTUUR 

Zie workshop 9

OF WORKSHOP 14: EEN EXPERIMENT IN DE LANGDURIGE 
GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG

Zie workshop 10

OF WORKSHOP 15: GROEPSSPREEKUUR OVER ACTUELE 
BEKOSTIGINGSVRAAGSTUKKEN LANGDURIGE ZORG

Zie workshop 11

OF WORKSHOP 16: VIER FLITSPRESENTATIES

Zie workshop 12 

16.45 uur AFSLUITING MET EEN DRANKJE

17.15 uur EINDE CONGRES

PROGRAMMA

mailto:marcelstam@guusschrijvers.nl


PRAKTISCHE INFORMATIE

VOOR WIE?

Het congres is bedoeld voor zorgmanagers, 

leidinggevende professionals en beleidsmakers van 

verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, 

zorgkantoren en andere langdurige zorgorganisaties; 

leidinggevenden in de (langdurige) geestelijke 

gezondheidszorg; inkopers en beleidsmedewerkers van 

zorgverzekeraars en zorgkantoren; vertegenwoordigers 

van brancheorganisaties, ouderenbonden en patiënten- 

en gehandicaptenorganisaties; beleidsmedewerkers van 

overheidsinstanties, ervaren hulpverleners en alle 

anderen die werkzaam zijn of interesse hebben in de 

langdurige (24 uurs) zorg. 

DATUM EN LOCATIE

15 maart 2018

Congrescentrum Galgenwaard, 

Herculesplein 241 

Utrecht. 

PRIJS 

Tot 1 februari 2018 geldt een vroegboekprijs van 295 

euro (btw-vrij). Na 1 februari 2018 bedragen de 

congreskosten 325 euro (btw-vrij).

ANNULERINGSVOORWAARDEN

Annuleren is mogelijk tot 15 februari 2018 met recht op 

restitutie van het inschrijfgeld. Bij annulering wordt 25 

euro administratiekosten in rekening gebracht. Het 

annuleren van uw deelname kunt u schriftelijk of door 

middel van e-mail doen. Bij annulering na 15 februari 

2018 bent u het gehele bedrag verschuldigd. Indien u 

onverhoopt verhinderd bent, dan is een collega – in het 

bezit van uw bevestigingsbrief – van harte welkom.

ORGANISATIE

De Guus Schrijvers Academie organiseert het congres.

ACCREDITATIE

Accreditatie wordt aangevraagd. 

CONTACT

Voor vragen kunt u mailen of bellen met Petra 

Schimmel, secretariaat@guusschrijvers.nl, 06-53370437 

AANMELDING

Als u zich wilt aanmelden voor het Landurige zorg 

congres, dan kunt u het inschrijfformulier invullen op:

www.guusschrijvers.nl/academie/

mailto:secretariaat@guusschrijvers.nl
http://guusschrijvers.nl/congres-kwaliteit-bekostiging-langdurige-zorg

