
 

Eind september 2019 moeten 
de gegevens aangeleverd zijn!

Zorgaanbieders zijn vrij 

zelf een meetbureau 

te selecteren bij het uitvragen 

van de PREM Wijkverpleging. 

Zorgaanbieders kiezen zelf op welke wijze 

ze de PREM uitvragen (meetmethode). 

De vragenlijst kan door de cliënt zelf 

(of met hulp van een naaste) schriftelijk, 

telefonisch of online worden ingevuld.

Eén van de mogelijkheden is dat 

zorgorganisaties hun cliënten uitnodigen 

om rechtstreeks op Zorgkaart Nederland 

de PREM Wijkverpleging in te vullen. 

Zorgkaart Nederland vervult dan de rol 

van meetbureau.

In de pilot PREM Wijkverpleging is 

geadviseerd om minimaal 175 cliënten 

per organisatie te benaderen. 

Voor organisaties met minder dan 175 

cliënten betekent dit dat alle cliënten 

benaderd worden.

De PREM Wijkverpleging kan uitgezet worden 

onder alle cliënten, behalve (exclusiecriteria):

1. Cliënten die geen persoonlijke verzorging

 en/of verpleging krijgen.

2. Cliënten die minder dan een maand 

in zorg zijn.

De NPS wordt net als vorig jaar aangeleverd 

bij het Openbaar DataBestand (ODB) van

Zorginstituut Nederland voor maatschappelijke 

verantwoording. De zorgaanbieder ontvangt 

hiervoor een uitnodiging vanuit ZiNL.

Eind 2019 evalueert de stuurgroep 

de uitkomsten van de PREM en 

komt mogelijk met aanpassingen. 

Ook wordt bekeken of aangesloten 

kan worden bij de NPS uitvraag die 

in de verpleeghuissector loopt.

De resultaten van deze indicator zijn -

naast leer en verbeterinformatie voor

wijkteams - ook beschikbaar op

Zorgkaart Nederland als cliënt keuze

informatie. De gegevens van de PREM 

2019 zijn ook beschikbaar voor 

zorgverzekeraars, maar worden door 

verzekeraars niet gebruikt voor de 

zorginkoop 2020.

Het meten van PREM wijkverpleging
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In de PREM vragenlijst zit ook de Net Promotor 

Score (NPS). Het betreft een aanbevelingsvraag 

(ja/nee vraag) met een vervolgvraag die 

uitgedrukt wordt in een cijfer. Beide vragen 

dienen te worden ingevuld. 

De PREM wijkverpleging 2019
Met het kwaliteitskader Wijkverpleging hebben de landelijke partijen (ActiZ, PFN, V&VN, Zorgthuisnl 

en ZN) zich gecommitteerd aan het ontwikkelen van een instrument voor het meten van clientervarin-

gen. Dit instrument is na onderzoek van bureau Argo en een landelijke pilot de ‘PREM Wijkverpleging’ 

geworden. Een PREM (Patient Reported Experience Measure) is een vragenlijst die de ervaring en 

beleving van cliënten met zorg meet. In onderstaande illustratie staan de belangrijkste zaken om de 

PREM wijkverpleging zo goed mogelijk te laten slagen.

Codeboek
Er is ook een codeboek beschikbaar met 
extra informatie en toelichting op de PREM 
wijkverpleging. Bekijk het boek hier.

https://www.actiz.nl/stream/codeboek-voor-zorgaanbieders-van-wijkverpleging

