Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
ZE&GG verder op weg – Factsheet Q1 2021
We willen dat iedereen in Nederland de bewezen beste zorg krijgt! Dat betekent dat we moeten weten welke
zorg, voor welke patiënt, op welk moment het meest gepast is. We volgen de Cirkel van Gepast Gebruik om
de reeds ingezette beweging te verbreden, te verbinden en te versnellen. Zo komen we tot structurele
inbedding van zorgevaluatie en gepast gebruik. Op deze factsheet is de voortgang van het programma
Zorgevaluatie en Gepast Gebruik (ZE&GG) te zien van Q1 2021.

Evalueren

Agenderen
De projectgroepen voor de
subsidieoproep 2020 zijn
samengesteld.
De projectgroepen zijn de
afgelopen periode bezig
geweest met de uitwerking
van de projectvoorstellen.
ZE&GG biedt ondersteuning
bij deze projectvoorstellen
op verschillende onderdelen:
• PICOTs en onderzoeksprotocol (ZIN),
• volume en kostenberekening (Vektis),
• samenwerking tussen de
onderzoeker en patiëntvertegenwoordigers
(ZE&GG en PGOsupport),
• begroting (Trialbureau
Zorgevaluatie Nederland),
• het aanleveren van een
patiënt- (PFNL) en
verpleegkundig (V&VN)
vertegenwoordiger.

Op 11 maart vond de
startbijeenkomst voor de
extra subsidieronde 2019
en de inclusieversneller
plaats: ‘Leiderschap in
uitvoer zorgevaluatie’.

85

projectleiders, wetenschappelijke verenigingen en
overige betrokkenen bij de
programma’s Leading the
Change (LtC) en ZE&GG
namen deel aan deze
startbijeenkomst.
Eerste versie van de
Veldnorm en conceptversie
van het raamcontract zijn
gereed. Doel van het raamcontract is administratieve
processen stroomlijnen en
verkorten.

Implementeren
& Monitoren
keer werd de ZE&GG

13.308 implementatieagenda

gepast gebruik gedownload.
Dit kwartaal werd de
implementatieagenda 2512
keer geraadpleegd.

Systeeminbedding

27

Start inloopspreekuur voor
vragen over implementatie
en het programma ZE&GG.
Twee keer per week via het
samenwerkingsplatform
de HUB in de werkruimte
‘Vraag het ZE&GG!’

Het plan betrekken van de
samenleving is gereed. Nu
wordt de structuur verder
ingericht en uitgevoerd.
HLA-partijen hebben een
conceptplan betrekken van
de achterban opgesteld.
ZE&GG ondersteunt om de
achterbannen beter mee te
krijgen.

Samen met V&VN is ZE&GG
het project KwalitTIJD
gestart om verpleegkundigen te ondersteunen
met de implementatie van
gepast gebruik.
De meerderheid van de
zorgaanbieders van de NVZ
heeft hun top 10 en plan van
aanpak ingeleverd voor de
ZE&GG Implementatieagenda.

interviews afgenomen voor
de analyse hoe zorgevaluatie
in te bedden in het huidige
zorgsysteem. Hiermee
komen we dichter bij de
optimale infrastructuur
voor zorgevaluatie.
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patiëntenverenigingen als
koplopers toegevoegd aan
ons koplopernetwerk:
• Hartenraad
• Borstkankervereniging
Nederland (BVN)

Zorgevaluatie en Gepast Gebruik
De beweging in beeld
Website

Gepast Gebruik in de media

Online bijeenkomsten

In de media

ZE&GG webinar Help wéér
een programma!
27 januari 2021
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6
Totaal paginaweergaven

68.510
Meest bezochte pagina

Implementatieagenda
Gepast Gebruik
Totaal paginaweergaven

13.368

Nieuwsbrief Regie op
Registers (ZIN – Nr. 5)
Januari 2021
Een voorwaarde voor
zorgevaluatie is dat er goede
registraties komen. Daar ligt een
link met een programma zoals
Regie op registers.

De HUB
Social media
LinkedIn

Aantal gebruikers

760

265

Datum livegang
Nieuwsbrief

876

15 december 2020

Verschillen en versterkingen van de
vele programma’s over de kwaliteit
van zorg. Digitaal Tenzij, Juiste
Zorg op de Juiste Plek, Samen
Beslissen, Uitkomstgerichte Zorg
en ZE&GG.

Leiderschap in uitvoer
Zorgevaluatie
11 maart 2021

Online bijeenkomst van Leading
the Change (LtC) en ZE&GG over de
steeds breder gedeelde ambitie
van zorgevaluatie en belangrijke
rol voor de wetenschappelijke
verenigingen.

Inloopspreekuur ZE&GG
Dinsdag 11.00-11.30 &
Donderdag 12.30-13.00 uur

Tweewekelijks spreekuur voor alle
vragen over het programma
ZE&GG. Via Samenwerkingsplatform De HUB in werkruimte
‘Vraag het ZE&GG’.

Deelnemers ZE&GG
Webinar

305

LOGEX Webinar
9 februari 2021

Hoe selecteer je 10 ZE&GG
onderwerpen? En hoe kan LOGEX
zorgaanbieders ondersteunen
om in 2021 stapsgewijs ZE&GG
onderwerpen te implementeren?

NVZ bijpraatuur ZE&GG
Elke 1e donderdag
van de maand

NVZ zorgaanbieders delen
ervaringen met de
implementatie van de ZE&GG
Implementatieagenda,
spiegelinformatie en het
programma ZE&GG.

