	
  

INCLUSIE INSTRUCTIE CQI KRAAMZORG
Hoe veel (email)adressen moet ik aanleveren?
De CQI Kraamzorg dient opgestuurd te worden naar 500 cliënten van de kraamzorgaanbieder die in de
afgelopen 3 maanden kraamzorg hebben ontvangen. Voor grote kraamzorgaanbieders zal één meting
voldoende zijn om 500 cliënten aan te kunnen schrijven. Kleinere kraamzorgaanbieders zullen meerdere
keren in één jaar of zelfs het gehele jaar moeten meten om het aantal van 500 cliënten aan te kunnen
schrijven.
Wie mag ik aanschrijven?
U mag alleen cliënten uitnodigen die kraamzorg hebben ontvangen in de afgelopen 3 maanden (reken
vanaf de verzenddatum van de vragenlijst). Hiervoor kijkt u naar de bevaldatum van de cliënt.
De volgende cliëntengroepen worden uitgesloten van de meting:
§ Cliënten die vooraf hebben aangegeven niet mee te willen doen aan onderzoek;
§ Cliënten die jonger zijn dan 18;
§ Ernstige problematiek moeder;
§ Ernstige problematiek kind/overlijden kind;
§ Cliënten die in de voorgaande 12 maanden al zijn aangeschreven voor een andere CQI meting.
Waar dien ik aan te voldoen?
U bent verantwoordelijk voor het vooraf inlichten van potentiële respondenten over de aard en inhoud
van het onderzoek. Afnemer is voorts verplicht om toestemming voor het toezenden door afnemer aan
Qualizorg van de (bijzondere) persoonsgegevens van de potentiële respondenten, die noodzakelijk zijn
voor het uitvoeren van de CQ index Kraamzorg, vooraf te vragen en te registreren / administreren.
-‐
-‐
-‐

Gebruik hiervoor bij voorkeur het aangeleverde document “Informatiebrief respondenten”
Gebruik bijvoorbeeld de aangeleverde pdf voor posters en/of flyers.
Voorlichtingsdocument vreemde talen

Tevens is afnemer verplicht vooraf toestemming voor het gebruik van het e-mailadres van de potentiële
respondenten door Qualizorg te vragen en te registreren / administreren.
-‐

Gebruik hiervoor bij voorkeur het aangeleverde document “Informatiebrief respondenten”

De relevante wetgeving vraagt het één en ander van uw praktijk. Graag informeren wij u daarom over
relevante aspecten.
‐ Gebruik hiervoor het document “Privacywetgeving ”.

