Sturen op Kwaliteit
Patiënten

Bestuurders betrekken patiënten bij het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg
Bestuurders zien erop toe dat patiënten samen met zorgprofessionals kunnen beslissen over hun eigen zorg.
Bestuurders organiseren dat patiënten participeren in het verbeteren van patiëntenzorg in het ziekenhuis.

Bestuurders stimuleren de verbetercultuur in hun ziekenhuis
Bestuurders geven het goede voorbeeld door een positieve leercultuur uit te dragen.
Bestuurders organiseren dat medewerkers binnen het ziekenhuis samenwerken en van elkaar leren.
Bestuurders stimuleren medewerkers om elkaar aan te spreken op de kwaliteit van patiëntenzorg.
Bestuurders maken verbeteren van patiëntenzorg onderdeel van de opleiding van medewerkers in hun ziekenhuis.

Zorgprofessionals

Bestuurders nemen verantwoordelijkheid voor het verbeteren van de kwaliteit van patiëntenzorg
Bestuurders bespreken periodiek met zorgprofessionals op welke punten zij patiëntenzorg willen verbeteren.
Bestuurders benoemen met zorgprofessionals met welke patiëntenzorg ze willen dat hun ziekenhuis excelleert.
Bestuurders vragen zorgprofessionals samen met de patiënt te bepalen waar hij de beste zorg krijgt.
Bestuurders zien erop toe dat zorgprofessionals het gehele zorgproces rondom de patiënt coördineren.
Bestuurders vragen zorgprofessionals inzicht te geven in de kwaliteit van patiëntenzorg
Bestuurders vragen zorgprofessionals om inzicht in de kwaliteit van patiëntenzorg per ziektebeeld.
Bestuurders stellen kritische vragen aan zorgprofessionals over de geleverde patiëntenzorg.
Bestuurders spreken met zorgprofessionals af dat de patiënt te zien krijgt hoe zij de kwaliteit verbeteren.
Bestuurders en zorgprofessionals registreren alleen kwaliteitsinformatie waarmee patiëntenzorg kan worden verbeterd.

Hoe realiseren
ziekenhuisbestuurders
dat zij – samen met
belanghebbenden – meer
sturen op het verbeteren van
patiëntenzorg en minder
op verantwoorden?

Informatiemanagers

Bestuurders zorgen dat verbeterinformatie beschikbaar en bruikbaar is
Bestuurders zien erop toe dat informatiemanagers verbeterinformatie bruikbaar maken voor bestuurders en zorgprofessionals.
Bestuurders zien erop toe dat informatiemanagers verbeterinformatie ook bruikbaar maken om kwaliteit te verantwoorden.
Bestuurders vragen ict-leveranciers software geschikt te maken voor informatie-uitwisseling tussen zorgaanbieders.

Toezichthouders

Bestuurders spreken met toezichthouders af hoe ze de kwaliteit van patiëntenzorg verantwoorden
Bestuurders maken zichtbaar voor de inspectie (IGJ) en hun raad van toezicht hoe ze de patiëntenzorg verbeteren.
Bestuurders spreken met IGJ en hun raad van toezicht af welke verantwoordingsinformatie minimaal nodig is.
Bestuurders spreken met IGJ en hun raad van toezicht af hoe zij met verbeterinformatie ook de kwaliteit verantwoorden.

Zorgverzekeraars

Bestuurders spreken met zorgverzekeraars af hoe ze de kwaliteit van patiëntenzorg verantwoorden
Bestuurders maken zichtbaar voor zorgverzekeraars hoe ze de patiëntenzorg in hun ziekenhuis verbeteren.
Bestuurders spreken met zorgverzekeraars af welke verantwoordingsinformatie minimaal nodig is.
Bestuurders spreken met zorgverzekeraars af hoe zij met verbeterinformatie ook de kwaliteit verantwoorden.

Bestuurders werken met elkaar samen om de kwaliteit van patiëntenzorg te verbeteren

Netwerkpartners

Bestuurders van verschillende ziekenhuizen wisselen kwaliteitsinformatie uit om van elkaar te leren.
Bestuurders wisselen met netwerkpartners kwaliteitsinformatie uit om de patiëntenzorg te verbeteren.
Bestuurders spreken af met netwerkpartners hoe zij verantwoordingsinformatie beperken en uniformeren.
Bestuurders zorgen ervoor dat hun ziekenhuis leert van goede voorbeelden

Over deze kaart
Deze kaart laat zien welke acties ziekenhuisbestuurders kunnen ondernemen om – samen met belanghebbenden – het verbeteren
van de kwaliteit van patiëntenzorg centraal te stellen in plaats van het verantwoorden hiervan. Ziekenhuisbestuurders geven hiermee
invulling aan het bieden van goede patiëntenzorg volgens de Governancecode Zorg. Op deze kaart delen we kwaliteitsinformatie op in
verbeter- en verantwoordingsinformatie. Met verbeterinformatie bedoelen we informatie die kan worden gebruikt om patiëntenzorg te
verbeteren, zoals behandeluitkomsten en patiëntervaringen. Met verantwoordingsinformatie bedoelen we informatie die alleen wordt
gebruikt om de kwaliteit van patiëntenzorg te verantwoorden. De kaart is in opdracht van het NFU-programma Sturen op Kwaliteit tot
stand gekomen tijdens vier denksessies met ziekenhuisbestuurders op persoonlijke titel en leiders van het programma.
We danken allen voor hun denkwerk.
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Bestuurders leren van voorbeelden uit binnen- en buitenland om te sturen op kwaliteit in hun ziekenhuis.
Bestuurders organiseren dat zorgprofessionals van verschillende netwerkpartners van elkaar leren.
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Het programma Sturen op Kwaliteit richt zich op het selecteren van de juiste
informatie voor bestuurders om de zorg te verbeteren. Het programma
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