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Inovum: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Totaal 3 locaties. Zorgsoorten: psychogeriatrie, somatiek, somatiek-plus, jongeren met niet 

aangeboren hersenletsel, palliatieve zorg en revalidatie. Thuiszorg, huishoudelijke zorg thuis, 

persoonsalarmering thuis, dagactiviteit & casemanagement dementie 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,1 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Continue meten van kwaliteit van zorg’  

Inovum is samen met 44 andere zorgaanbieders aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit meten en 

verantwoorden met het verbeterplan Continue meten van kwaliteit van zorg. Dit thema is gericht op 

het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven en zorg waarbij de ervaring en beleving van 

cliënten centraal staat. Deelnemende zorgaanbieders hebben verkend hoe zij kwaliteit inzichtelijk 

kunnen maken voor professionals en de organisatie op een manier die het leren en verbeteren in het 

werk van alledag bevordert. Het doel is om steeds beter aan te sluiten bij de wensen en behoeften 

van cliënten en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. Een tweetal 

uitdagingen stonden centraal binnen dit thema: 

- Het ontwikkelen van nieuwe concepten, werkwijzen en instrumenten om de kwaliteit van zorg 

en leven inzichtelijk te maken en te bevorderen. 

- Het inzichtelijk maken van zelfevaluatie vanuit deze cliëntgerichte manier om kwaliteit van 

zorg en leven inzichtelijk te maken. Leent deze informatie zich voor verantwoording en/of het 

kwaliteitsplan en –verslag? 

 

Inovum is gestart met het verbeterplan Continue meten van kwaliteit van zorg. Inovum wilde 

werken met een instrument waarbij ze zelf snel, eenvoudig, gebruikersvriendelijk en uitnodigend 

konden meten op een tijdstip en bij een doelgroep die je zelf kan bepalen. Het instrument moet 

ook snel, eenvoudig en gebruikersvriendelijk resultaten weergeven. Om vervolgens met de 

resultaten gericht verbeteringen te kunnen doorvoeren. Het doel van het project was te kijken in 

hoeverre een ICT-tool de wens van Inovum kon vervullen. Een tool die continu meten tot een goed 

alternatief maakt voor de CQ en waarmee Inovum gerichte verbeterslagen kan maken voor 

cliënten/familie, medewerkers, vrijwilligers en de organisatie. Er is gekozen voor de meetmethode 

Positive Perception Program (PPP), een softwareprogramma met een vragenmodule. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Het project Continue meten heeft de cliëntenraad in actie gebracht: 

ze ontwikkelen mee aan een vragenlijst voor de intramurale zorg. Volgens de projectleider 

worden de metingen beter ontvangen door de cliënten. Mede door de snelle rapportage 

waardoor Inovum snel aan de slag kan met de resultaten. Op de woongroepen is een 

bewuster gesprek gevoerd over men verbeterd wil zien. Cliënten en familie waarderen dit 

gesprek. Het heeft een positief effect op de betrokkenheid en het gevoel van ‘samen’.  

- Professional: De gesprekken met cliënten waren goed en ze kregen waardering. De 

Verpleegkundige Advies Raad vindt dat het instrument hen de mogelijkheid biedt om 

cliënten te bevragen, maar ook elkaar. Het ondersteunt bij het leren en verbeteren. 

Volgens de projectleider zijn medewerkers enthousiast en zien steeds meer de voordelen 

van het kwaliteitsinstrument. De professionals zijn positief over de toepassing van het 
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instrument: “Het is een prettige manier van bevragen”, “We worden ondersteund bij de 

rapportages”. 

 

Resultaat: Producten  

- Continue meten met behulp van meetmethode PPP: Positive Perception Program (PPP)  is 

een softwareprogramma met een vragenmodule. Degenen die een meting willen doen 

bepalen zelf de inhoud van de vragenlijst. Het is een instrument om waardering te meten 

op teamniveau, op onderwerpniveau of organisatieniveau. PPP wordt voor een team of over 

een onderwerp ‘op maat’ ingericht. PPP kan bij Inovum op drie manieren meten: 

Team/woongroepmetingen, algemene waarderingsmetingen en incidentele metingen naar 

behoeften.  

- Verslagen van themabijeenkomsten meten en verantwoorden van kwaliteit: Verslagen van 

gezamenlijke bijeenkomsten op dit thema. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Inovum gaat door op de ingeslagen weg en hoopt dat er budgettair meer tijd en ruimte komt om het 

gesprek met cliënten aan te gaan. Inovum wil zoals aangegeven de toepassing verder verbreden. 

Onder andere met het ontwikkelen van algemene kwaliteitsvragenlijsten voor cliënten en familie, 

medewerkers en vrijwilligers. Na de ontwikkeling zijn deze deelbaar met andere zorgorganisaties.  

 

Tips & Tops 

- Leg eigenaarschap in het meten neer bij degene die rechtstreeks bij een thema betrokken is 

(team, welzijn, behandelaren) of die zich een beeld willen vormen over de kwaliteit 

(cliëntenraad). 

- Houd ervaringsgesprekken met medewerkers. Deze gesprekken, over de toepassing van PPP, 

zorgen ervoor dat teams ondersteund worden bij de inrichting van de vragen en ook bij het 

genereren van de rapportage. 

- Geen grote complexe onderzoeken op organisatieniveau, maar meet juist waardering op 

teamniveau en op onderwerpen die direct spelen in de omgeving. Zo kan het team sneller 

aan de slag met de uitkomsten.  

- Het inrichten van een kwaliteitsinstrument is tijdintensief. Deze tijd moet van tevoren goed 

zijn ingecalculeerd.  

 

Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/inovum/continu-meten-kwaliteit-zorg/  

https://www.inovum.nl/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/inovum-meten-medewerkers-zelf-waardering/  
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