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kwaliteit verpleeghuiszorg 

 

Geachte heer, mevrouw, 

 

In februari van dit jaar heeft Staatssecretaris Van Rijn het plan ter verbetering van de kwaliteit van 

de verpleeghuiszorg ‘Waardigheid en Trots, liefdevolle zorg voor onze ouderen’ gepresenteerd. Aan 

dit plan hebben vele partijen meegewerkt. Ook leden van NCZ hebben hierover eind 2014 met 

VWS gesproken.  

 

Onderdeel van het plan is dat de verpleeghuizen die de best mogelijke zorg willen leveren, daartoe 

de ruimte krijgen. Onder ‘de ruimte krijgen’ wordt verstaan dat zij ongehinderd door onnodige 

regels de best mogelijke zorg kunnen bieden aan mensen die in het verpleeghuis wonen. Onder 

kwaliteit wordt verstaan: zoals de cliënt het wil. Daarbij moeten bejegening, aandacht, service, 

kleinschaligheid en veiligheid zoals de cliënt dat wil, hand in hand gaan. Om deze ruimte te krijgen 

kunnen zij voorstellen indienen waaruit hun ambitie blijkt en welke stappen zij willen zetten.  

 

Zorgaanbieders kunnen tot 19 juni a.s. voorstellen inzenden. Op 3 juli a.s. worden de 

zorgaanbieders die een voorstel hebben ingediend gevraagd om dit plan toe te lichten. De 

gedachte is dat zij hun voorstel bespreken aan een tafel met naast VWS ook bijvoorbeeld een 

zorgkantoor en een professional. Aangezien om kwaliteit van zorg gaat, zoals de cliënt die wil, is 

het ook van belang om aan deze tafels ook een vertegenwoordiger van een cliëntenraad te hebben.  

 

Mijn oproep is dat de leden van het NCZ zich aanmelden voor deelname aan deze dag met de 

zorgaanbieders te spreken. Indien u deelneemt, krijgt u enkele dagen vooraf de voorstellen van de 

zorgaanbieders die met u spreken toegezonden. Tevens vraagt dit van u dat u op 3 juli a.s. 

beschikbaar bent. Wij verwachten veel voorstellen van zorgaanbieders te ontvangen, dus wij hopen 

dat velen van u bereid zijn om mee te doen! Uiteraard kunt u uw reiskosten declareren. 

 

Verdere informatie kunt u reeds op de ledensite van NCZ vinden. U kunt zich aanmelden via Marika 

Biacsics. Mijn gegevens staan hiernaast, ik hoor uw eventuele vragen graag. 

 

Ik hoop velen van u op 3 juli a.s. te mogen ontmoeten!  

 

vriendelijke groet, 

 

A.G. Pomp 

coordinator strategie langdurige zorg 


