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Florence: Thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 19 locaties. Zorgsoorten: Somatiek, psychogeriatrie, revalidatie, Huntington, jong 

dementerenden en gerontopsychiatrie. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,2 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit 

Florence is samen met 44 andere zorginstellingen aan de slag gegaan op het thema Kwaliteit meten 

en verantwoorden. 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? 

 

Florence nam deel aan het programma Waardigheid en trots, Ruimte voor verpleeghuizen met drie 

projecten. Deze richtten zich op mondzorg, zorglogistiek en het opruimen van regels. De projecten 

hadden de volgende doelstellingen: 

- Mondzorg: Alle intramurale verpleeghuiscliënten (vanaf ZZP4) krijgen vanaf begin 2017 

passende (preventieve) mondzorg. Ernstige mondproblemen en andere somatische 

aandoeningen, maar ook sociale isolatie als gevolg van een slechte mondhygiëne, worden door 

passende mondzorg teruggedrongen en daarmee wordt de kwaliteit van leven positief 

beïnvloed. 

- Zorglogistiek: In het kader van dit project is het zorgpad Dementie beschreven. Florence biedt 

met het toepassen van het zorgpad maatwerk aan cliënten met dementie. Het professioneel 

en eenduidig handelen in de dementiezorg heeft de klantervaring, de kwaliteit van zorg en 

de doelmatigheid van de zorg verbeterd.  

- Het opruimen van regels: Regels die niet van waarde zijn voor de cliënt en/of medewerker 

en belemmeren in het werken en leven, opruimen. 

 

Daarnaast is Florence in 2017 gestart met de ontwikkeling van een instrument voor 

cliëntervaringsonderzoek. Dit was geen onderdeel van het oorspronkelijke plan van aanpak, maar is 

gestart met draagvlak van bestuur, cliëntenraad en intern betrokkenen. Een eigen onderzoek paste 

begin 2017 bij de behoefte en ontwikkeling van Florence. De start van de implementatie van een 

nieuw Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en de meting van voortgang van ontwikkelplannen die ingezet 

waren voor 2016 en 2017. Doelstelling van het cliëntervaringsonderzoek was sámen het gesprek 

voeren over beleving van kwaliteit, in de triade van cliënt – zorgaanbieder - vertegenwoordigers/ 

wijkcliëntenraad (CR). Met dit eerste onderzoek is het de bedoeling geweest om mensen (cliënten, 

familieleden, medewerkers, CR-leden) te activeren, om daarna structureel met elkaar over de 

kwaliteit van zorg in gesprek te gaan en samen verbeteringen tot stand te brengen. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De cliëntenraad is positief over de nieuwe manier van 

cliëntervaringsonderzoek. Cliëntenraadsleden waren nauw betrokken bij de uitvoering van 
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cliëntervaringsgesprekken. De ervaring helpt de cliëntenraad om cliënten te ondersteunen in 

medezeggenschap. Cliënten voelen zich in deze gesprekssetting (met de cliëntenraad) vrij 

om te praten. Volgens de cliëntenraad heeft het project Mondzorg de deskundigheid bij 

medewerkers bevorderd. Ze zijn beter in staat om problemen te signaleren en bieden 

mondzorg als onderdeel van de dagelijkse zorg. Daarnaast komen de eenduidige werkwijze 

en de visie op dementiezorg, die volgt uit de werksessies met de teams, ten goede aan 

kwaliteit van zorg die de cliënten ervaren.  

- Professional: De cliëntervaringsgesprekken zijn recentelijk geïntroduceerd en hebben nog 

geen herkenbaar resultaat of effect op medewerkers. Medewerkers ervaren de scholing op 

het gebied van mondzorg als waardevol. Ze zijn beter in staat om problemen te signaleren en 

bieden mondzorg als onderdeel van de dagelijkse zorg. Het project Zorglogistiek heeft 

bijgedragen aan het scheppen van helderheid rondom de intake op opname van cliënten, en 

de taakverdeling die hierbij komt kijken. Dit bevordert de kwaliteit van zorg, onderlinge 

professionele afstemming, samenwerking, kennisniveau en teamspirit. De toolkit voor het 

opruimen van regels (zie Resultaat: Producten) is door diverse teams toegepast. De 

bewustwording en aanpak van het opruimen van regels is gestart. Toch valt het niet mee om 

bepaalde regels als team ook echt af te schaffen. Ondersteuning hierbij is nodig.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Cliënttevredenheidsmeting / cliëntervaringsgesprekken: Een nieuwe manier van 

cliëntervaringsonderzoek waarbij cliëntenraden interviews doen. Het Kwaliteitskader 

Verpleeghuiszorg was het vertrekpunt bij alle geformuleerde vragen. 

- Scholing op het gebied van mondzorg.  

- Omschrijving Zorgpaden: Florence heeft een zorgpad opgesteld, waarin de opeenvolgende 

stappen, beslismomenten en criteria in het zorg- en behandelproces tijdens de verhuizing 

staan beschreven. Deze omschrijving is ook opgenomen in de publicatie Communiceren met 

familie.  

- Communiceren met familie: De gezamenlijke Waardigheid en trots-publicatie Communiceren 

met familie is een inspiratiedocument met voorbeelden en tools. Het geeft inzichten en 

benaderingen voor familieparticipatie in verschillende fasen van de cliënt (thuis wonen, 

verhuizen, wonen in het verpleeghuis, laatste levensfase) op basis van voorbeelden van 

deelnemende zorgaanbieders. Florence is één van de goede voorbeelden in de publicatie.  

- Toolkit voor het opruimen van regels: Deze toolkit helpt teams om aan de slag te gaan met 

het opruimen van (overbodige) regels. De toolkit voor het opruimen van overbodige regels 

bestaat uit: Criteria voor het ordenen van regels en Matrix voor het indelen van regels.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst 

Florence wil de ingeslagen weg doorzetten. Florence wil cliënten en familie meer prikkelen om hun 

mening te geven over onderwerpen. De organisatie gaat verder met de ontwikkeling van het 

cliëntervaringsonderzoek. Het cliëntervaringsonderzoek is een belangrijk onderdeel van de PDCA-

cyclus van Florence. Ook wil Florence heeft officieel nog geen Verpleegkundige Advies Raad. In 2018 

zal hier nader invulling aan gegeven worden. De professionele mening zal meer invloed krijgen op het 

beleid van Florence. Ten slotte willen ze meer aandacht geven aan personele bezetting: werving, 

ondersteuning en opleiding van personeel.  

 

Tips & Tops 

- Communicatie is belangrijk: Het is een vaardigheid om een interview af te kunnen nemen. 

Ondersteuning in de communicatie is belangrijk.  

- Cliëntenraden nauw betrekken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie. De cliëntenraad 

wordt hierdoor gesprekspartner en kan trends zien.  

https://www.waardigheidentrots.nl/mondzorg-in-het-verpleeghuis/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/florence-zorgpad-verhuizen/
https://www.waardigheidentrots.nl/praktijk/publicatie-communiceren-familie/
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/07/Florence-Toolkit-voor-het-opruimen-van-overbodige-regels-Criteria-voor-het-ordenen-van-regels_20160719.pdf
https://www.waardigheidentrots.nl/wp-content/uploads/2016/07/Florence-Toolkit-voor-het-opruimen-van-overbodige-regels-Matrix-voor-indelen-regels_20160719.pdf
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Meer weten 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/florence/ 

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/florence/toolkit-opruimen-overbodige-regels/  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/florence/zorglogistiek/  

https://www.florence.nl/ 
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