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Aanleiding  
Er zijn veel initiatieven met betrekking tot het individueel zorg- en leefplan (IZP). Een paar 
voorbeelden zijn Vitale Vaten (ontwikkeld door Vilans en De Hart&Vaatgroep), Bot in 
balans (ontwikkeld door de Osteoporose Patiënten Vereniging) en het Individueel Zorgplan 
Diabetes (ontwikkeld door de Nederlandse Diabetes Federatie). In andere sectoren zoals 
de gehandicaptenzorg, ouderenzorg en geestelijke gezondheidszorg worden andere termen 

gebruikt zoals behandelplan of zorgplan. 
 
Om tot meer uniformiteit te komen hebben Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland, PGO 
support, LPGGz en Vilans in 2015 een generiek model Individueel Zorg- en leefplan (IZP) 
ontwikkeld. Daarnaast zijn in 2016 toetsingscriteria opgesteld op basis van criteria vanuit 
patiëntenperspectief.  

Ook andere organisaties ondernemen initiatieven ten aanzien van het IZP. Zo heeft de 

NHG samen met andere partijen een plan van eisen opgesteld en een model voor 
registratie ontwikkeld.  
Uit een oproep onder de leden van de drie koepelorganisaties is nogmaals gebleken dat 
verschillende sectoren verschillende terminologieën gebruiken voor formats zoals een IZP.  
 
Ieder(in), Landelijk Platform GGz en Patiëntenfederatie Nederland werken samen aan 

kwaliteitsontwikkeling in de zorg onder de naam PG Werkt Samen (PGWS). Eén van de 
activiteiten van PG Werkt Samen in 2016 tot 2018 is de doorontwikkeling en 
implementatie van een generiek model IZP.  
 
In dit plan van aanpak staat het plan beschreven voor de werkzaamheden in 2017 en 
2018. 
 

Het doel 

In hoeverre voldoen behandel- en zorgplannen die op dit moment in de zorg worden 
gebruikt aan de toetsingscriteria van het model IZP. En draagt een IZP, dat voldoet aan de 
criteria, bij aan het versterken van de eigen regie van de cliënt? 
Het doel voor 2018 is om een stand van zaken te geven van het gebruik van behandel- en 
zorgplannen op dit moment. Daarnaast zullen er aanbevelingen worden geformuleerd voor 
het verder uitwerken en implementeren van het model IZP. 

 
Plan van aanpak 
Toetsing 
Draagt een IZP, dat voldoet aan de toetsingscriteria, bij aan het versterken van de eigen 
regie van de cliënt? Deze vraag willen we beantwoorden door bij verschillende instellingen 
hun vorm van een IZP op te vragen. Vervolgens worden er 2 acties op uitgevoerd: 

1. Het plan wordt langs de toetsingscriteria gelegd om te kijken of het plan voldoet 
aan het model IZP. 

2. Cliënten die het plan gebruiken wordt gevraagd of het gebruik ervan de eigen regie 

versterkt. 
 
Instellingen binnen de volgende sectoren zullen worden benaderd: curatieve zorg, 
geestelijke gezondheidszorg (zowel kort- als langdurende zorg), ouderenzorg en 

verstandelijk gehandicaptenzorg. 
Benadering zal gebeuren via koepelorganisaties, patiëntenorganisaties, cliëntenraden, 
LOC, LSR, etc.  
 
Implementatie 
 
Ten behoeve van de implementatie van het generieke model IZP en de toetsingscriteria is 

er een verkennend gesprek gevoerd met het programma Medmij. Om te inventariseren of 
een IZP past binnen een persoonlijke gezondheidsomgeving.  
 
Medmij is bezig met de verbreding van de persoonlijke gezondheidsomgeving. Hiervoor is 

een lijst gemaakt met wenselijke informatie die men wilt kunnen uitwisselen. Het IZP staat 
ook op deze lijst, maar zal niet in 2017 worden omgezet tot MedMij standaard. Mogelijk 

gebeurt dit volgend jaar, aangezien een aantal partijen dit hoog op de agenda hebben 



staan. 

Mocht het IZP worden omgezet tot MedMij standaard betekent dit dat een IZP onderdeel 
kan zijn van een persoonlijke gezondheidsomgeving. 
 

Verder zullen de toetsingscriteria in een net format worden geplaatst en voor breed publiek 
beschikbaar worden gemaakt.  
 
Planning  

Wat Wanneer Wie  

Implementatie   

Duidelijkheid rondom eventuele 
aansluiting via Medmij + eventuele 
benodigde aanvullende acties 

Februari - Maart Patiëntenfederatie Nederland 

Pilot 1   

Benaderen patiëntenorganisaties 

die al een IZP hebben ontwikkeld 

Februari - Maart Patiëntenfederatie Nederland, 

in afstemming met Ieder(in) 
en LPGGz 

Toetsingscriteria naast al 
bestaande IZP’s leggen 

April Patiëntenfederatie Nederland, 
in afstemming met Ieder(in) 
en LPGGz 

Bespreken resultaten pilot 1 Mei - Juni Kwaliteitskamer 

Pilot 2   

Benaderen organisaties die op het 
punt staan een IZP te ontwikkelen 

April – Mei Patiëntenfederatie Nederland, 
in afstemming met Ieder(in) 
en LPGGz 

Aanhaken bij IZP aan de start van 

ontwikkeling 

Afhankelijke van de 

mogelijkheden 

Patiëntenfederatie Nederland, 

in afstemming met Ieder(in) 
en LPGGz 

Bespreken resultaten pilot 2 Afhankelijk van de 
mogelijkheden 

Kwaliteitskamer 

 

 
Opbrengst 

• Rapport met de bevindingen n.a.v. toetsing; stand van zaken huidige situatie + 
aanbevelingen. 

• Bekendheid rondom model IZP en de toetsingscriteria door e.e.a. beschikbaar te 
maken. 

 
Afbakening 
Dit plan heeft niet het doel om tot een model te komen voor het IZP. Daarmee bedoelen 
we dat we geen vast format ontwikkelen waaraan een IZP moet voldoen.  


