De NBEC organiseert op 21 september a.s. de themadag:

‘Wtza melding gedaan. Wat zijn de kwaliteitseisen?’
Datum
Tijd
Locatie
Kosten

Aanmelden

21 september 2022
10.00-15:30 uur (inloop vanaf 9.45 uur)
Wijkcentrum de Wegwijzer - Makassarweg 80 te Almere
voor niet-NBEC leden: € 225,- excl. BTW p.p. incl. lunch, koffie en thee.
voor NBEC leden € 175,- excl. BTW p.p. incl. lunch, koffie en thee,
2e deelnemer mits NBEC-lid (en volgende) € 150,- excl. BTW.
t/m vrijdag ???september kun je je opgeven door een mail te sturen naar info@nbec.nl
of te bellen met 036-5483146 (op werkdagen tussen 8.30-17.30)

Wat gaan we bespreken?
Tijdens deze interactieve dag ontvang je alle informatie om jouw bedrijf en bedrijfsvoering goed in te richten.
Ben je niet helemaal zeker of je alles goed op orde hebt voor de Wtza? Dan ben je bij ons aan het goede adres.
(De informatie op deze themadag is geschikt voor ZZP-ers en kleinschalige zorgaanbieders)

Eindtermen van de themadag:

Je bent als GGZ- en/of GZ aanbieder op de hoogte van de bestaande (kwaliteits-) eisen en
randvoorwaarden uit diverse zorgwetgeving en veldnormen die gerelateerd zijn aan de
Wtza en bent hierover op hoofdlijnen up-to-date bijgepraat.
Je weet of jouw bedrijf onder de meldplicht of vergunningsplicht valt en welke actie
daarin van jou wordt verwacht.
Je hebt kennisgenomen van de uitgangspunten in de Wtza rond onafhankelijk intern
toezicht, jaarverantwoording en transparante financiële bedrijfsvoering.
Een greep uit de onderwerpen die aan bod komen:
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Onderaannemerschap en de Wtza
Toezicht IGJ, hoe ziet dat eruit?
Belangrijke wetgeving en veldnormen o.a.:
Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz)
Wet zorg en dwang (Wzd)
Medezeggenschap (WMCZ 2018)
Huiselijk geweld en kindermishandeling
Zorgdossier en zorgplannen
Medicatie en voorbehouden handelingen
Privacy, bewaartermijnen dossier

NB. Je ontvangt, nà de themadag, een e-mail met de volledige presentatie

