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Kwaliteitsprofiel

Vooruitlopend op de definitieve vaststelling van de score door de visitatiecommissie vragen wij u als
hoofdgevisiteerde aan te geven hoe u voor iedere afzonderlijke norm de situatie in uw praktijk beoordeelt. U doet dat
door onder HUIDIGE SITUATIE een getal tussen 1 en 5 aan te geven (of 6 bij niet van toepassing). Het is de
bedoeling dat deze vragenlijst door de gezamenlijke vakgroep is geaccordeerd.

U krijgt de norm te zien. Druk vervolgens op "toelichting" (links onder de norm) voor uitleg over de opties 1 tot en
met 6. Als u de toelichting weer wegklikt ,kunt u een score invullen rechtsboven in het daarvoor beschikbare vakje.
Als u op "opmerking" klikt, kunt u desgewenst aangeven van welke norm en in welke mate wordt afgeweken.

1 - KWALITEITSDOMEIN: CLIENTENPERSPECTIEF

1.1 - Klachten en juridische procedures verbandhoudend met zorgverlening

1.1.1. De vakgroep werkt mee aan een vlotte
afhandeling van de klachten van inzenders,
neemt kennis van de klachten en bespreekt
individuele klachten ook binnen de vakgroep.

 --------------------

1.2 - Klachten en signalen van onvrede

1.2.1.  De vakgroep monitort en evalueert de
wensen en tevredenheid van de klanten
(klanttevredenheidsonderzoek).
 

 --------------------

1.2.2. Wilt u aub het meest recente
klanttevredenheidsonderzoek uploaden.

 
--------------------------------------------------------------

1.3 - De toegangstijd en doorlooptijd diagnostiek

1.3.1. De vakgroep monitort de doorlooptijden en
borgt de afgesproken doorlooptijden.  
 

 --------------------
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Bijlage uitleg

1.1.1 Optie 1: De vakgroep/organisatie heeft een systeem waarmee de verbetercyclus van klachten of civiel-,
straf- of tuchtrechtelijke procedures verband houdend met de zorgverlening wordt geëvalueerd en waarbij
de uitkomsten worden gebruikt om het proces en de resultaten te verbeteren.
Optie 2: De vakgroep/organisatie heeft een regeling om de uitkomsten van klachten of civiel-, straf-
of tuchtrechtelijke procedures verband houdend met de zorgverlening te analyseren en te
bespreken, verbeteracties vast te stellen en uit te voeren.  
Optie 3: De vakgroep/organisatie heeft een regeling om de uitkomsten van klachten of civiel-, straf- of
tuchtrechtelijke procedures verband houdend met de zorgverlening te analyseren en te bespreken, maar er
worden geen verbeteracties vastgesteld en uitgevoerd.
Optie 4: De vakgroep/organisatie heeft een regeling om de uitkomsten van klachten of civiel-, straf- of
tuchtrechtelijke procedures verband houdend met de zorgverlening te analyseren, maar bespreekt de
uitkomsten niet en gebruikt deze niet om verbeteracties vast te stellen en uit te voeren.
Optie 5: De vakgroep/organisatie heeft geen regeling om de uitkomsten van klachten of civiel-, straf- of
tuchtrechtelijke procedures verband houdend met de zorgverlening te analyseren, te bespreken en
verbeteracties vast te stellen en uit te voeren.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.2.1 Optie 1: De vakgroep heeft een systeem waarmee de verbetercyclus van klachten en signalen van onvrede
wordt geëvalueerd en waarbij de uitkomsten worden gebruikt om het proces en de resultaten te verbeteren.
Optie 2: De vakgroep heeft een regeling om klachten en signalen van onvrede te analyseren en te
bespreken, verbeteracties vast te stellen en uit te voeren.  
Optie 3: De vakgroep heeft een regeling om klachten en signalen van onvrede te analyseren en te
bespreken, maar er worden geen verbeteracties vastgesteld en uitgevoerd.
Optie 4: De vakgroep heeft een regeling om klachten en signalen van onvrede te analyseren, maar
bespreekt de uitkomsten niet en gebruikt deze niet om verbeteracties vast te stellen en uit te voeren.
Optie 5: De vakgroep heeft geen afspraken om klachten en signalen van onvrede te analyseren, te
bespreken en verbeteracties vast te stellen en uit te voeren.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.

1.3.1 Optie 1: De toegangstijd en doorlooptijd diagnostiek wordt gemonitord, en leidt  tot verbetering door
aanpassing van beleid, en dit wordt  periodiek gecontroleerd.
Optie 2: De toegangstijd en doorlooptijd diagnostiek wordt gemonitord, en leidt  tot verbetering door
aanpassing van beleid.
Optie 3: De toegangstijd en doorlooptijd diagnostiek wordt gemonitord, maar leidt niet tot verbetering door
aanpassing van beleid.
Optie 4: De toegangstijd en doorlooptijd diagnostiek wordt onvoldoende gemonitord om
beleidsaanpassingen te rechtvaardigen.
Optie 5: De toegangstijd en doorlooptijd diagnostiek wordt niet gemonitord.
Optie 6: Niet van toepassing/geen mening.
Indien u optie 3,4,5 of 6 heeft ingevuld, wilt u dan bij de optie "opmerking" aangeven van welke norm en in
welke mate wordt afgeweken.
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