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De Leystroom: Thema  Meten en verantwoorden van kwaliteit 

 

Totaal 1 locatie. Zorgsoorten: Verzorgingshuiszorg, somatiek, psychogeriatrie, extramurale zorg en 

dagverzorging. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 8,1 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘’Van politiek parool naar persoonlijk passend‘’ 

De Leystroom is samen met 44 andere zorginstellingen aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit 

meten en verantwoorden. Dit thema omvat het meten en verantwoorden van de kwaliteit van leven 

en zorg waarbij de ervaring en beleving van cliënten centraal staat. Zorgaanbieders verkennen hoe 

zij kwaliteit inzichtelijk kunnen maken voor medewerkers 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 bewoners en hun ervaringen uitgangspunt te maken voor leren en ontwikkelen. 

 

De Leystroom wil de ervaren kwaliteit van leven van bewoners inzichtelijk maken door het voeren 

van een open dialoog met bewoners en familie. Hiervoor hebben zij het MDO anders ingericht. Het 

MDO moet een moment zijn waarop de cliënt en familie hun ervaringen kunnen delen en hun vragen 

kunnen stellen, niet een moment voor de zorgmedewerkers om informatie te zenden. Het MDO wordt 

gevoerd aan de hand van de volgende vragen:  

1. Welk cijfer geeft u ons? 

2. Wat gaat er goed? 

3. Wat kunnen we beter doen om dichterbij een 10 te komen?  

4. Daarnaast vragen zij naar de NPS-score 

Het gesprek wordt gevoerd met de individuele bewoner (en/of diens naaste), met als doel zo goed 

mogelijk aan te sluiten op de behoeften en wensen van de bewoner. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad geeft aan serieus te worden genomen, er wordt 

volgens hen echt geluisterd naar bewoners en familie. Volgens hen staat de menselijke maat 

centraal in de zorg.  De cliënten ervaren een hogere kwaliteit van leven (zichtbaar middels 

cijfer in de dialooggesprekken en cijfers op Zorgkaart Nederland), er is aandacht voor een 

gesprek van mens-tot-mens. Het gemiddeld cijfer wat de bewoners en diens naasten de 

organisatie geven is gestegen van een 7,5 naar een 8,5.  

- Professional: De EVV-ers van De Leystroom voeren de dialoog structureel uit, via het MDO. Ze 

hebben geleerd om een beter gesprek te voeren met cliënten en naasten.  Een coach heeft 

de EVV-ers hierin een jaar begeleiding gegeven. Training on the job bleek succesvol. De EVV-

ers zijn enthousiast over de methode, ze ervaren het als een prettig instrument om in gesprek 

te gaan met bewoners en familie en om de ervaren kwaliteit te meten. 

 

Resultaat: Producten 

- Inzicht in (ervaren) kwaliteit: In deze publicatie wordt de opgedane kennis en ervaring van 

zestien instrumenten – ontwikkeld door deelnemende zorgaanbieders – beschikbaar gesteld 

voor andere zorgaanbieders. De kernachtige beschrijvingen van de instrumenten bieden 

ondersteuning in het oriëntatieproces op kwaliteitsinstrumenten. 

- De dialoogmethode van De Leystroom: De Leystroom faciliteert structureel een dialoog (het 

gesprek) tussen bewoner, zijn naasten en medewerkers om het ‘goede gesprek’ te voeren 

over de ervaren kwaliteit van zorg en van leven. Aan de hand van het dialooginstrument 

worden ervaringen van bewoners in beeld gebracht. Daarnaast geven bewoners een oordeel 

over de ervaren kwaliteit van zorg en van leven. 

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-inzicht-ervaren-kwaliteit/
https://prezi.com/yohqux7qwdcr/waardigheid-en-trots/?utm_campaign=share&utm_medium=copy
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Vervolgstappen voor de toekomst  

De grootste opgave voor De Leystroom voor de toekomst is het vasthouden van de energie en 

enthousiasme bij de professionals om blijvend te werken met de dialoogmethode. Dat betekent dat 

het onderwerp structureel op de agenda van werkoverleggen en intervisiebijeenkomsten moet worden 

gezet. Daarnaast willen de professionals van De Leystroom verlies, pijn en rouw beter bespreekbaar 

maken in de dialogen en zoeken zij hiervoor naar handvatten. Ook hier is De Leystroom voornemens 

om middels ervaringsdeskundigen (verpleegkundigen die werkervaring in een hospice hebben) training 

on the job vorm te geven.  

 

Tips & Tops 

- Een sterke focus in het projectplan (één thema kiezen) is cruciaal om tot een goed resultaat 

te komen.  

- Een voorwaarde voor een goede dialoog tussen medewerkers, bewoners en familie is een 

veilige setting waarin iedereen zijn/haar zegje durft te doen. Door de kleinschaligheid in De 

Leystroom zijn de lijnen kort en staat de directie en het management niet boven, maar naast 

de werkvloer. Dit draagt bij aan een ervaren veilig klimaat. 

- Dialoog is een middel. Het gaat met name om adaptief vermogen om echt aan te sluiten bij 

wensen en behoefte van bewoners en hun familie. Medewerkers moeten daartoe ruimte 

kunnen nemen, de organisatie moet dit faciliteren. 

- Begeleid medewerkers middels een coach die meekijkt en tips kan geven.  

- Via intervisie kunnen medewerkers van elkaar leren, dit wordt door de medewerkers als 

prettig en vertrouwd ervaren. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/de-leystroom/  

https://www.deleystroom.nl/   

https://www.waardigheidentrots.nl/tools/publicatie-inzicht-ervaren-kwaliteit/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/verslag-slotbijeenkomst-thema-kwaliteit-meten-en-

verantwoorden/  

https://www.waardigheidentrots.nl/verslagen/meten-en-verantwoorden-van-kwaliteit-ken-je-mij/  

https://prezi.com/yohqux7qwdcr/waardigheid-en-trots/?utm_campaign=share&utm_medium=copy 
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