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IGJ en burgerperspectief:

‘Toezicht namens,
in het belang van en mét de burger’
Uitgangspunten: vanzelfsprekend en onmisbaar
Informeren, stimuleren, luisteren en ondersteunen
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Luisteren naar burgers: data
Landelijk Meldpunt Zorg (LMZ)
•
•
•
•

Ong 7000 klachten per jaar
20% door naar IGJ als melding
Vooral ziekenhuiszorg, GGZ en ouderenzorg
Vooral professioneel handelen, communicatie en veiligheid

•

Klachten geanalyseerd en geaggregeerd meegenomen op sector- of
themaniveau

Monitoring sociale media
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•
•
•

Gerichte zoekopdrachten
Specifiek van personen, geen organisaties/nieuwsbronnen
Vooral Twitter, Facebook en fora

•

Pilot, resultaten steeds beter maar zeer tijdrovend
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Luisteren naar burgers: data
ZorgkaartNederland
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Onafhankelijke organisatie als bron
Diverse onderzoeken naar de waarde van Zorgkaart voor toezicht
Inmiddels structureel onderdeel risicodashboards in ZH, ouderenzorg,
GGZ, particuliere klinieken, gehandicaptenzorg, geboortezorg, mondzorg
en apotheken
Per sector kijken naar het percentage negatieve reviews
Zowel kwantitatief (outliers) als kwalitatief (thema’s)
Checken van signalen voorafgaand aan bezoek
Input voor jaargesprek, of onaangekondigd bezoek
Bezoekprioritering
Contextinformatie bij andere indicatoren
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Luisteren, maar dan in gesprek:
burgerpanels
• 20 burgers, verworven via NIVEL Consumentenpanel
• Representatieve groep burgers met/zonder ervaring met zorg
• Burgerpanel 1: burgerbetrokkenheid bij onderzoek?
• Burgerpanel 2: incidententoezicht: wat vindt de burger belangrijk bij
calamiteiten?
• Burgerpanel 3: Wat verwacht u van de inspectie? Welke informatie
wilt u van ons, en hoe?
Vervolg: toekomstige burgerraad, die agendeert en adviseert
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Luisteren, ervaringsdeskundigen mee
op bezoek:
•
•
•
•

20 bezoeken in ouderenzorg
1 inspecteur met twee ervaringsdeskundigen
Thematische focus: woonomgeving, dagelijks leven, verzorging
Ervaringen meegenomen in eindrapportage IGJ

Resultaten evaluatie:
•
•
•
•

Bewoners, zorginstellingen en ervaringsdeskundigen positief
Vooral info over ervaren kwaliteit van leven
Oordeel over zorg vergelijkbaar met inspecteurs
Inzet vraagt grote organisatorische en financiële investering

Wat nu?
• Inzetten eerder in het proces: bij ontwerpen toetsingskader
• Maar ook vervolg van de pilot met ervaringen uit UK
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Uitdagingen
‘Hoe zou ik willen dat de inspectie zich zou opstellen als het mijn eigen
moeder, kind of mezelf betrof?’
Cultuuraspecten
• Beroepsdeformatie
• ‘Epistemic injustice’
• Meerwaarde
• N=1
Spanningsveld tussen professioneel handelen en patiëntenperspectief
Uitdaging: herkennen, erkennen en bestrijden van belemmerende
factoren
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Mystery guests project won Innovatieprijs 2018!

Burgerperspectief in toezicht | 9 april 2019
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Extra dia’s bij eventuele vragen
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ZorgkaartNederland op risicodetectie
dashboards:
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