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Hoe accrediteer je een netwerk? 
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Begrippen  
 
Ketenzorg  
‘een samenhangend geheel van doelgerichte en 
planmatige activiteiten en-of maatregelen gericht op een 
specifieke patiëntencategorie, in de tijd gefaseerd’. Binnen 
de ketenzorg zijn de verschillende schakels van 
zorgverlening op elkaar afgestemd en volgen elkaar op, 
zodat een samenhangend aanbod ontstaat, gericht op de 
behoeften van de patiënt of cliënt.  
 
Netwerkzorg 
is geografisch georganiseerd, tussen zorgaanbieders die 
werken in dezelfde regio.  
 
-  



Begrippen  
 
Ketenzorg en Netwerkzorg 
hebben als gemeenschappelijk kenmerk dat het 
georganiseerde netwerken van zorgaanbieders zijn. De 
zorgaanbieders die deel uitmaken van zo’n netwerk bieden 
op een doelgroep of regio afgestemd zorgaanbod. Zij 
hebben met elkaar afspraken gemaakt over hun taken en 
hun verantwoordelijkheden voor dit zorgaanbod. 
 
Visienota IGJ ‘Goede zorg in zorgnetwerken’ 



Verbeteren  
en borgen 

van kwaliteit 
in lerend 
netwerk 

NIAZ Qmentum Global 

één taal voor kwaliteit en 
veiligheid 

Zo
rg

tra
je

ct
 P

at
ië

nt
 

Geestelijke 
gezond-

heidszorg 

Palliatieve 
zorg 

Acute zorg 

Langdurige 
zorg 

Zorg in 
zelfstandige 
behandel-

centra Thuis-
verpleging 

Transmuraal, integraal kwaliteitssysteem 
• Patiënt ervaart continuüm van zorg;  

logisch, naadloos 

• Qmentum Global biedt methodiek en 

kaders bij gezamenlijk vorm geven 

aan: 

 Zorgpaden 
 Patiëntparticipatie 
 Multidisciplinaire samenwerking 
 Governance and leiderschap 
 Afstemmen protocollen 
 Opleiden professionals & 

patiënten 

 

 



Netwerk Zuid - West Limburg 



Pilot netwerkorganisatie  
Waaraan denken? 

Wat regelen? 
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Wat leggen 

we in de 
korf? 

 

- Processen waar al samenwerking is 
- Processen waar samenwerking zal 

zijn medio 2021 
- Denkwerk is klaar mei 2019 



Waaraan denken? 
Wat regelen? 
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Tussen september 
2019 en juni 2020 

Interne audits op netwerkprocessen 
door externe auditoren SFZ, JESSA 

en VESALIUS 
NWP NWP 

NWP 



Voorjaar 2020 
overbruggingsaudit Jessa 
QG i.k.v. verlenging 1 jaar 
accreditatiestatus 
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Intake vier audits 2021 
Vastleggen inclusie en 
exclusie netwerkprocessen 



1. Doelgroep en uitkomsten 
2. Uitgebreid en gecoördineerd continuüm van zorg 
3. Naadloze toegang, flow en overgangen 
4. Mensgerichte zorgteams 
5. Leiderschap van het systeem 
6. Gedeeld bestuur en verantwoording 
7. Afgestemde financiering en incentives 
8. Interoperabele informatiesystemen 
9. Impact-gebaseerde evaluatie en management 
10.Leercultuur 

Integrated People-Centred Health Systems 
Geïntegreerde, op mensen gerichte systemen 

 
 
 



Audit tussen maart en juni 2021 
 

 
 
 

 
 

   

Vier teams 

 
VIER AUDITTEAMS 

 
VIER AUDITRAPPORTEN 

 



Audit tussen maart en juni 2021 

 

 
 
 

 
 

 
 Auditteam 1 Auditteam 2 Auditteam 3 4e ZH 

Netwerk Zuid-West Limburg auditteam  
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