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Voorwaarden uitvoering van de CQI Dialyse 

 

 

Aanleiding 

Uw dialysecentrum wil in kaart brengen hoe patiënten de behandeling, begeleiding, verzorging en het 

verblijf in het dialysecentrum ervaren. Het onderzoek levert het dialysecentrum inzicht in de aspecten 

die patiënten als goed of minder goed ervaren. De resultaten leveren bouwstenen aan voor verdere 

kwaliteitsverbetering. Voor het onderzoek wordt gebruik gemaakt van de CQI Dialyse. 

 

Opdrachtomschrijving 

Uw dialysecentrum verzoekt Nefrovisie zorg te dragen voor het vragenlijstonderzoek onder alle 

patiënten die dialyseren in of onder begeleiding van het centrum. 

In het aanmeldformulier geeft u uw keuze aan. U hebt keuze uit de volgende mogelijkheden: 

 

Kwantitatieve meting (vragenlijsten) -  Nefrovisie 

Methode dataverzameling 

1 Online vragenlijst gratis 

2 Combinatie online en papieren vragenlijst  € 15,- per patiënt die papieren vragenlijst ontvangt 

3 Papieren vragenlijst € 15,- per patiënt 

Optioneel 

4 
Extra vragen toevoegen aan online of papieren 
vragenlijst (maximaal 10) 

€ 250,-  

Rapportage 

5 Standaardrapportage (inclusief spiegelrapportage) gratis 

6 Rapportage op locatieniveau € 250,- per rapport 

Kwalitatieve meting (groepsgesprekken) – niet aangeboden door Nefrovisie maar door BBVZ 

7 Eenmalig kwalitatieve verdieping (jaar 1) richtprijs bij BBVZ: € 2.750,- 

8 Meerjarig kwalitatieve verdieping (jaar 1,2,3) richtprijs bij BBVZ: € 1.725,- per jaar 

 

Instrument  

Het kwantitatieve onderzoek wordt uitgevoerd met de CQI Dialysevragenlijsten die zijn ontwikkeld 

volgens het ‘handboek CQI-ontwikkeling’ (Zorginstituut Nederland). De vragenlijsten zijn door het 

Centrum Klantervaring Zorg goedgekeurd (nu onderdeel van Zorginstituut Nederland). Er wordt 

gebruik gemaakt van de meest actuele versies van de vragenlijsten, versie 2.3 (Dialysecentrum) en 

2.2 (Thuisdialyse). 

 

Uitvoering 
De CQI Dialyse is sinds 2009 in gebruik. De toets ondersteunt de centra in het werken aan continue 

kwaliteitsverbetering vanuit patiëntenperspectief.  

De uitvoering van de CQI Dialyse omvat o.a.: 

- Telefonisch startgesprek 

- Opstellen stappenplan 

- Informeren medewerkers en patiënten 

- Versturen vragenlijsten  

- Verzamelen vragenlijsten 

- Analyse gegevens 

- Rapportage 

 

Het dialysecentrum verleent de noodzakelijke praktisch-organisatorische medewerking aan de 

uitvoering van de CQI Dialyse. Dit betekent dat u volgens planning: 

- Ondertekenen verwerkersovereenkomst; 
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- Bij online dataverzameling met uitnodigingen via e-mail: toestemming aan patiënten vraagt om 

het e-mailadres aan Nefrovisie te verstrekken; 

- Een adressenbestand aanlevert ten behoeve van de verspreiding van vragenlijsten (met e-

mail of postadressen afhankelijk van de keuze van dataverzameling). Dit adressenbestand 

voldoet aan de specificaties die Nefrovisie hiervoor heeft opgesteld; 

- Tijdig een onafhankelijke persoon/vrijwilliger aanstelt voor het eventueel uitdelen van de 

vragenlijsten aan patiënten en/of het bieden van ondersteuning aan patiënten bij het invullen 

van de vragenlijst in het dialysecentrum. Deze persoon mag geen rol spelen in de 

zorgverlening aan uw patiënten, dit om sociaal-wenselijke antwoorden te voorkomen. 

- Op verzoek van Nefrovisie een informatiebrief verspreidt onder patiënten en medewerkers. 

Nefrovisie levert hiervoor een sjabloon aan. In de informatiebrief staat informatie over het 

onderzoek, het gebruik van de gegevens en de mogelijkheid voor respondenten en 

medewerkers om de helpdesk te benaderen; 

- Een evaluatieformulier invult 1 maand na afronding van het onderzoek. 
 

Cliëntenparticipatie 

Voor kwaliteitsontwikkeling vanuit patiëntenperspectief vindt de NVN het van belang dat de lokale 

nierpatiëntenvereniging en/of de cliëntenraad betrokken is bij de uitvoering van de CQI Dialyse. Het 

dialysecentrum zegt toe een vertegenwoordiging van de lokale nierpatiëntenvereniging en/of 

cliëntenraad uit te nodigen voor deelname aan het onderzoek. Dit betekent dat zij bv. betrokken 

worden bij het opstellen van aanvullende vragen en de resultaten ook toegestuurd krijgen. Indien er 

een start- en/of eindgesprek plaatsvindt, is de lokale nierpatiëntenvereniging of cliëntenraad hierbij 

aanwezig.  
 
Verwerkersovereenkomst 

Het centrum dient een verwerkersovereenkomst te sluiten met Nefrovisie. Nefrovisie stelt hiervoor een 

standaard overeenkomst ter beschikking.  

 

Bij de uitvoering van de CQI Dialyse worden de huisregels van het dialysecentrum gerespecteerd en 

wordt zorgvuldig omgegaan met het belang en de positie van patiënten en medewerkers van de 

instelling.  

 

Medewerkers van Nefrovisie die betrokken zijn bij uitvoering van het onderzoek zijn bekend met en 

gehouden aan het privacybeleid van Nefrovisie.  

 

Planning 

De planning voor de CQI Dialyse wordt door Nefrovisie met het dialysecentrum besproken en 

afgestemd. De planning van het onderzoek komt tijdens het telefonisch startgesprek in onderling 

overleg tot stand en wordt per e-mail bevestigd.  

 

Kosten 

De kosten voor de uitvoering van de CQI Dialyse zijn in het aanmeldformulier gespecificeerd. Na 

aanmelding wordt automatisch een factuur naar de contactpersoon verstuurd.  

 

Rapportage 

Na afronding van het vragenlijstonderzoek ontvangt u een onderzoeksrapportage (PDF-bestand), 

waarin de resultaten van het vragenlijstonderzoek en eventueel het kwalitatieve deel zijn beschreven. 

U ontvangt ook een spiegelrapportage met daarin de geaggregeerde gegevens van alle CQI Dialyses 

die bij Nefrovisie het afgelopen jaar zijn uitgevoerd (bij voldoende deelname, anders ontvangt u de 

spiegelrapportage van het jaar daarvoor). U ontvangt deze spiegelrapportage zodra deze gereed is.  

 

 

 

 

https://www.nefrovisie.nl/wp-content/uploads/2018/05/20180523_privacybeleid_Nefrovisie_website.pdf
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Verspreiding resultaten 

U bent vrij in het publiceren van de uitkomsten van de onderzoeksrapportage.  Hierbij geldt één 

restrictie: u mag zichzelf niet publiekelijk vergelijken met andere centra omdat de toets niet geschikt is 

voor benchmarking. U mag de resultaten wel vergelijken met het landelijke gemiddelde.  

 

U stemt in met het publiceren van de spiegelrapportage, een jaaroverzicht van de uitgevoerde CQI 

Dialyses door Nefrovisie. Dit betreft geaggregeerde gegevens, informatie is niet naar individuele 

centra te herleiden. In deze rapportage wordt wel genoemd dat uw centrum de CQI Dialyse heeft laten 

uitvoeren. 

 

Garantie 

Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van de voorwaarden uitvoering CQI Dialyse door Nefrovisie 

(zie bijlage voorwaarden uitvoering CQI Dialyse door Nefrovisie). Wij garanderen een kwalitatief 

goede uitvoering van het onderzoek op basis van de offerte. Indien bij de opdrachtgever onvrede 

ontstaat over de uitvoering, vindt hierover terstond overleg plaats en wordt gezocht naar een 

passende oplossing. 

 

 

 

 

Bijlagen 

 

- Voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van organisatieadvies-

opdrachten door Nefrovisie 
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Voorwaarden met betrekking tot de aanvaarding en uitvoering van 

organisatieadviesopdrachten door Nefrovisie 

 

Onderstaande opdrachtvoorwaarden zijn van toepassing op elke opdracht of overeenkomst met betrekking tot de 

CQI Dialyse door Nefrovisie uitgevoerd, tenzij in overleg tussen opdrachtgever en Nefrovisie schriftelijk anders is 

overeengekomen. 

 

Offerte 

Onze opdrachten worden uitgevoerd op basis van een offerte. De basis voor deze offerte vormt de informatie 

welke door de opdrachtgever wordt verstrekt. Offertes zijn vier weken na dagtekening geldig. 

 

Opdrachtuitvoering 

Nefrovisie zal de opdrachten naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap 

uitvoeren. De opdracht zal worden uitgevoerd door die medewerker(s) van Nefrovisie die wij, gegeven de 

opdracht en de geldende omstandigheden, het meest geschikt achten. 

 

Van de opdrachtgever wordt verwacht dat hij degene die namens Nefrovisie met de opdracht is belast, zorgvuldig 

introduceert in de organisatie waarin de werkzaamheden verricht zullen worden. 

 

In onze aanbiedingen wordt steeds uitdrukkelijk bepaald wie de eindverantwoordelijkheid voor de 

opdrachtuitvoering zal dragen. De eindverantwoordelijke zal periodiek met de opdrachtgever het verloop van de 

opdracht evalueren. Over de frequentie van deze evaluatiegesprekken worden afzonderlijke afspraken gemaakt. 

 

Wijziging omstandigheden 

Mochten in de periode tussen het uitbrengen van een aanbieding en de start van de werkzaamheden, 

omstandigheden wijzigen die van directe invloed zijn op de door ons voorgestelde werkzaamheden, dan kan dit in 

overleg met de opdrachtgever leiden tot een aanpassing van de opdrachtomschrijving, het plan van aanpak of de 

offerte. 

 

Duur van de opdracht 

De duur van de te verlenen opdracht wordt op basis van vooraf verkregen projectinformatie in onze offerte 

vermeld. Wij gaan daarbij uit van een te verwachten kwaliteit van de door de opdrachtgever toe te leveren 

gegevens. 

 

Beëindiging van de opdracht 

Voortijdige beëindiging van een aan Nefrovisie verleende opdracht kan zowel door de opdrachtgever als de 

opdrachtnemer worden gevraagd, indien een of beiden van mening zijn, dat de werkzaamheden niet, of in 

onvoldoende mate, het gewenste effect hebben. 

Alvorens tot beëindiging van de opdracht over te gaan zal tussen opdrachtgever en opdrachtnemer naar een 

passende oplossing worden gezocht. 

 

Kosten van de opdracht 

De kosten van de uit te voeren werkzaamheden worden bepaald aan de hand van de raming van het aantal in te 

zetten medewerkerdagdelen, vermenigvuldigd met een overall dagdeeltarief per medewerker. 

In dit dagdeeltarief zijn begrepen het honorariumbestanddeel, alsmede de verblijfkosten, de interne 

secretariaatskosten en overige overheadkosten. Reiskosten per auto of openbaar vervoer worden extra in 

rekening gebracht tenzij anders overeengekomen. Materiële kosten worden apart begroot. Offertes worden 

uitgebracht exclusief de additioneel in rekening te brengen BTW.  

 

Indien tijdens de uitvoering van de opdracht onverhoopt mocht blijken, dat door factoren buiten onze 

verantwoordelijkheid en/of door ons thans nog onbekende feiten onze kostenopgave met meer dan 10% zou 

moeten worden verhoogd, dan zal hierover tijdig overleg met de opdrachtgever worden gevoerd. 



 

Versie 4, 01-01-2019 5 

 

Kostenstijgingen tijdens de uitvoering van de opdracht, ontstaan door van overheidswege goedgekeurde 

wijzigingen van tarieven, zullen los van het bovenstaande worden doorberekend. 

 

Wijze van betaling 

De wijze van betaling wordt in de offerte vermeld. Betaling van de factuur zal geschieden binnen 30 dagen na 

dagtekening. 

 

Vertrouwelijkheid 

Nefrovisie is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden. 

Hierop is het Privacyreglement van Nefrovisie van toepassing. De opdrachtgever zal zonder toestemming van het 

Nefrovisie aan derden geen mededelingen doen over de aanpak en de werkwijze van Nefrovisie. 

 

Aansprakelijkheid 

Nefrovisie is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg 

zijn van het niet in acht nemen door Nefrovisie van zorgvuldigheid, deskundigheid en het vakmanschap waarop in 

het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd. De aansprakelijkheid voor de schade, veroorzaakt 

door de tekortkoming, wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat Nefrovisie voor zijn werkzaamheden 

in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar 

hebben, geldt een verdere beperking van de hier bedoelde aansprakelijkheid tot maximaal het declaratiebedrag 

over de laatste zes maanden. 

 

 

 

Utrecht, 27 juli 2016 

 

 

 


