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Sint Pieters en Bloklands Gasthuis, thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 2 locaties. Zorgsoorten: Somatiek en psychogeriatrische zorg. 

Cijfer ZorgkaartNederland: 7,6 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Integraal aanbod voor Wlz cliënten’  

St. Pieters en Bloklands Gasthuis 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. 

 

Met het verbeterplan ‘Integraal aanbod voor Wlz clienten’ wil St. Pieters en Bloklands Gasthuis een 

fysieke en sociale omgeving creëren waar iedereen zich veilig, betrokken en gewaardeerd voelt. 

Daarbij vraagt (en biedt) de organisatie ruimte om op een andere manier naar kwaliteit te kijken. Ze 

stellen zichzelf de vraag: wat draagt er allemaal bij aan kwaliteit van leven van bewoners? Wat 

moeten we dan meten? Hoe gaan we dat dan meten? De ambitie was om tot een instrument te komen 

die past bij belevingsgerichte zorg en op een vernieuwende manier welbevinden kan meten. St. 

Pieters en Bloklands Gasthuis heeft een positieve omgeving gecreëerd waar meer betrokkenheid, 

inspraak, kwaliteit van zorg en activiteiten zijn. Als het gaat om het meten van kwaliteit en bijdrage 

aan kwaliteit van leven dan maakt men gebruik van vragenlijsten die men voorlegt aan de 

bewoner/eerste contactpersoon.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De Cliëntenraad geeft aan dat zij zien dat er beter geluisterd wordt 

naar wat mensen belangrijk vinden en een klacht wordt als advies beschouwd. Volgens de 

projectleider is persoonsgerichte zorg nu beter vormgegeven dan twee jaar geleden. Er is 

veel verbinding tussen bewoners, familie, bestuur en medewerkers. Er is meer betrokkenheid 

van familie en mantelzorgers. Cliënten zijn meer betrokken en medewerkers luisteren beter 

naar de cliënten en familie. De activiteiten zijn ook verbeterd, het aantal is gestegen en 

hebben een zingevend karakter gekregen. Voorbeelden hiervan zijn activiteiten als samen 

kunst maken, dansen, zingen en gespreksgroepen.  

- Professional: De projectleider heeft enkele positieve effecten op de professionals 

gesignaleerd. Professionals zijn weer trots zijn op waar ze werken. Oorsprong van het vak 

staat weer centraal. Professionals zijn weer in hun kracht gekomen. Het is duidelijker wie, 

waarvoor verantwoordelijk is. Medewerkers worden meer betrokken bij plannen. Er is meer 

ruimte om zelf zaken in te vullen.  

 

Resultaat: Opbrengsten 

- Vragenlijst cliëntervaring: Het Gasthuis verzamelt jaarlijks cliëntervaringen middels een 

eigen instrument dat in samenspraak met de Cliëntenraad tot stand gekomen is. Deze 

vragenlijst behelst thema’s die er toe doen op groeps-, afdelings en organisatieniveau. De 
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resultaten worden besproken met de leden ven de Cliëntenraad. Een aantal thema’s worden 

op locatie/organisatieniveau meegenomen in het jaarplan.  

- Een trimesterrapportage ondersteunt de bewaking van de afgesproken verbeterpunten.  

Hiermee zit het geheel in de PDCA cirkel geborgd en speelt het in op de zaken die spelen bij 

cliënten/naasten en binnen de organisatie. 

- Pop-up museum SMAAK: Kunstexpositie: de kwaliteit van leven verhogen door kunst. De 

expositie is als het ware een expositie in de woonkamer van de bewoners van het Gasthuis.  

- Familieavonden op teamniveau met cliënten en familie: Tijdens deze bijeenkomsten worden 

belangrijke ontwikkelingen op de woongroep. Uit deze bijeenkomsten kwam bijvoorbeeld 

naar voren dat familie meer wilde weten over belevingsgerichte zorg. De organisatie heeft 

hierover een interactieve leerbijeenkomst georganiseerd. De bestuurder is vaak bij de 

bijeenkomsten aanwezig. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

St. Pieters en Bloklands Gasthuis wil zich blijven focussen op de ingezette koers. Het is van belang 

om je als organisatie niet te verliezen in de systeemwereld, maar te blijven vasthouden aan waar ze 

zelf in geloven. Naast doorgaan wat is ingezet (weten wat er speelt en verschillende betrokkenen aan 

elkaar verbinden) ligt er een maatschappelijke opgave dat werken in de ouderenzorg mooi werk is. 

Daarom wil St. Pieters en Bloklands Gasthuis een bijdrage leveren om de verdere ontwikkeling van dit 

vak te faciliteren. Dit willen zij onder andere doen door het gesprek te blijven voeren over 

professionele nabijheid. Hoe doe je dat? Hoe zorg je dat je verzorgenden weerbaarheid bijbrengt in 

contacten met familie en naasten die steeds mondiger en kritischer worden? 

 

Tips & Tops 

- Ga staan voor waar je in gelooft. 

- Werk samen met je Cliëntenraad en Ondernemingsraad als je een verbeterplan opzet. 

- Maak gebruik van de kracht die in de organisatie aanwezig is. 

- Blijf als bestuurder in contact met je cliënten en hun familie door groepsgesprekken te 

houden. 

 

Meer weten:  

https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sint-pieters-en-bloklands-gasthuis/  

http://www.pietersenbloklands.nl/ 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.pietersenbloklands.nl/feestelijke-opening-smaak-2017/
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/sint-pieters-en-bloklands-gasthuis/
http://www.pietersenbloklands.nl/

