Spel: Rad van kwaliteit (+ uitbreiding
coronavirus)

Hoe weet je of je voldoet aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg? En hoe de kwaliteit van zorg wordt
ervaren op de acht thema’s? Om je daarbij te helpen hebben wij het spel Rad van kwaliteit ontwikkeld. Ga
samen met je team in gesprek aan de hand van stellingen, vragen en dilemma’s over het kwaliteitskader.
Zo ontdek je op een leuke interactieve manier waar jullie staan.

Wat gaat het Rad van kwaliteit je brengen?
Op een speelse manier meer inzicht in: Wat doen we goed? Waar zitten onze sterktes? Waar vinden we
verbeterpunten?
Meer bewustzijn van en kennis over de inhoud van het kwaliteitskader in de dagelijkse praktijk.
Een goed gesprek met je collega’s en verschillende invalshoeken horen.
Lerende netwerken kunnen het spel gebruiken bij als tool voor het houden van gesprekken tussen
organisaties.

https:/www.waardigheidentrots.nl/tools/rad-van-kwaliteit/

NIEUW! Uitbreiding coronavirus
Vergroot je speelervaring met de nieuwe uitbreidingsset voor het spel Rad van Kwaliteit. Ga samen met
je team in gesprek aan de hand van stellingen, vragen en dillema’s over het coronavirus. Voor elk thema
van het kwaliteitskader zijn nieuwe corona-kaartjes ontwikkeld. Je gebruikt dus nog steeds het digitale
rad of het spelbord. Het spel kan los gespeeld worden, maar ook gemixt met de ‘originele’ kaartjes. Hoe
ga jij om met de strijd tegen het coronavirus?
Download en print de vragen- en stellingenkaartjes over het coronavirus
Download en print de dillemakaartjes over het coronavirus
Heeft jouw locatie na het spelen van het spel extra ondersteuning nodig bij coronagerelateerde
vraagstukken? Dat kan! Schakel (kosteloos) een coach in van Waardigheid en trots op locatie. Heb je
interesse of vragen of wil je jouw locatie of organisatie direct aanmelden? Lees meer over de
ondersteuning of neem contact met ons op via 030 – 789 25 10 of mail naar
info@waardigheidentrots.nl

Hoe speel je het Rad van kwaliteit?
Het Rad van kwaliteit speel je bij voorkeur met een team. Dit kan bijvoorbeeld je eigen team zijn of een mix
van collega’s van andere afdelingen, locaties of organisaties. Speel het spel met wie je wilt. Je kunt kiezen om
het spel digitaal te spelen of als een ouderwets spelbord met een dobbelsteen. Voordat je aan de slag gaat met
je team, leg eerst de spelmaterialen klaar.

Digitale variant
Kies je voor de digitale variant, dan werk je met een online Rad van kwaliteit, maar moet je de kaartjes met
vragen, stellingen en dilemma’s wel vooraf downloaden, printen en knippen.

Geef een slinger aan het Rad van kwaliteit!
Draai hierboven aan het kleine rad, of ga naar het grotere online Rad van kwaliteit
Download en print de vragen en stellingen per thema
Download en print de dilemmakaartjes
Het spel gaat als volgt: een persoon uit je team klikt op het online rad. Na een aantal seconden staat het rad
stil op één van de acht thema’s van het Kwaliteitskader. Maak daarna de keuze: ga je voor een vraag, stelling
of dilemma van dat thema? Hierover ga je samen in gesprek en bepalen jullie of er verbeter- of

https:/www.waardigheidentrots.nl/tools/rad-van-kwaliteit/

ontwikkelpunten zijn. Daarna speel je verder door opnieuw op het online rad te klikken.

Spelbord
Kies je voor het spelbord, dan werk je met een papieren afbeelding van het Rad van kwaliteit en heb je een
dobbelsteen nodig om het thema te bepalen. Ook de kaartjes met vragen, stellingen en dilemma’s moet je
vooraf downloaden, printen en knippen.
Download en print de afbeelding van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Tip doe het op A3-formaat.
Ga naar het online Rad van kwaliteit
Download en print de vragen en stellingen per thema
Download en print de dilemmakaartjes
Vergeet de dobbelsteen niet
Het spel gaat als volgt: een persoon uit je team gooit de dobbelsteen op de afbeelding van het Kwaliteitskader.
Daarna kiest deze persoon voor een vraag, stelling of dilemma van het thema waarop de dobbelsteen ligt.
Hierover ga je samen in gesprek en bepalen jullie of er verbeter- of ontwikkelpunten zijn. Daarna speel je
verder door opnieuw met de dobbelsteen te gooien.
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Waardigheid en trots op locatie
Wil jij ook ondersteuning bij de implementatie van het kwaliteitskader? Waardigheid en trots op locatie is een
ondersteuningsprogramma voor verpleeghuislocaties. Deelnemende locaties krijgen binnen drie maanden
inzicht in de mate waarin zij voldoen aan de acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg.
Afhankelijk van ontwikkelpunten krijgen zij ondersteuning op maat. Al 300 locaties doen mee! Lees meer over
het programma en meld je aan!

Meer weten
Lees meer over de acht thema’s van het Kwaliteitskader verpleeghuiszorg
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