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IJsselheem, thema Meten en verantwoorden van kwaliteit 

  

Totaal 14 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie en somatiek.  

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,9 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit ‘Drie facetten van kwaliteit’  

IJsselheem 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. 

 

IJsselheem onderscheidde in haar verbeterplan drie facetten van kwaliteit: (1) basis op orde, (2) 

kwaliteit van de geleverde zorg, en (3) kwaliteit van leven. Per facet wilde IJsselheem 

instrumentarium om te leren, te ontwikkelen en te verantwoorden. Hierbij streefde IJsselheem naar 

een kwaliteitscyclus die recht doet aan de complexiteit van de zorg en het relationele karakter van 

de zorg. In verband met dit laatste aspect werd er gewerkt aan een nieuw dialoogmodel.  

 

Gedurende het verbeterplan bleek dat de basiszorg extra aandacht nodig had. Hierdoor is er 

gedurende een jaar veel aandacht geweest voor het facet 'basis op orde'. Instrumenten voor de andere 

twee facetten hebben in die periode minder aandacht gehad. Het verbeterplan wat door IJsselheem 

is ingediend, is opnieuw tegen het licht gehouden. IJsselheem vond het belangrijk dat het beter 

aansloot op de huidige prioriteiten: de overgang naar zelforganisatie en terugdringen van 

administratieve last.  

 

Er wordt nu hard gewerkt aan een instrument om zicht te krijgen op de beleefde ervaring van cliënten. 

IJsselheem is bezig met het meetinstrument Motivate (PPP-zorg) in pilot teams om hiermee de 

cliëntervaring in kaart te brengen en te werken aan verbetering. Daarnaast maakt IJsselheem met dit 

instrument het voor de teams ook mogelijk de medewerkerstevredenheid te meten. Dat betekent dat 

het team zelf haar eigen teamontwikkeling voedt door reacties op te halen onder haar cliënten en 

binnen het eigen team. Het team bevraagt de cliënten over de beleving van zorg. Ook beantwoorden 

de medewerkers zelf vragen. Deze vragen gaan over items als werksfeer en onderlinge samenwerking.  

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: De projectleider geeft aan dat cliënten makkelijk zaken lijken te delen 

over hun beleving van zorg én kwaliteit van leven. Cliënten en medewerkers geven beiden 

aan het prettig te vinden in gesprek te zijn over de beleving van zorg, én de beleving van de 

kwaliteit van leven. Het meetinstrument Motivate is daarbij een hulpmiddel. Het is een 

aanvulling en een manier om het gesprek te openen of nieuwe onderwerpen in te brengen.  

- Professional: Medewerkers geven bij de projectleider aan enthousiast te zijn over de inzet 

van het instrument. Een andere manier om naar deze evaluatie uitkomst te kijken is dat 

feedback geven altijd moeilijk is. In een 1-op-1 gesprek en ook digitaal. De medewerkers zijn 

gevraagd of zij de inzet van dit instrument aanraden voor cliënten of voor medewerkers. Zij 
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verkiezen dan de inzet onder collega’s. Vrijwel alle teams hebben cliënten ondersteund bij 

het invullen van Motivate als meetinstrument. Dit is de belangrijkste reden waarom 

medewerkers minder enthousiast zijn over Motivate als meetinstrument van  beleving onder 

cliënten. Op deze manier komen er weinig nieuwe zaken aan het licht. Enkele teams 

onderzoeken nu de mogelijkheden het beantwoorden van de vragen door familie of 

vrijwilligers te laten ondersteunen.  

 

Opbrengsten 

- Motivate (PPP): Een interactieve app om belevingsgerichte vragen te stellen en van hieruit 

verbeteracties te destilleren.  

- In het vervolg van ‘de basis op orde’, zijn de volgende zaken aangepast;  

o Flinke uitdunning van protocollen en beleidsnotities (bij live gang nieuw intranet 

februari 2017)  

o Aanpassing van de jaarcyclus “Van kaderbrief naar teamplannen”. Dit wordt 

ondersteund door een herijkt Strategisch Kompasdocument en een focusbrief 2018. 

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

IJsselheem herziet op dit moment het instrumentarium. Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt in 

stappen omgevormd naar een kwaliteitsvolgsysteem. Naast het terugdringen van administratieve last 

is er behoefte aan methodieken die passen bij de overgang naar zelforganisatie. In dit kader wordt 

gewerkt aan een nieuw Sociaal Intranet waar kennis en ervaringen makkelijker door de medewerkers 

zelf kan worden gedeeld. Zij kunnen eigen groepen aanmaken, zodat bijvoorbeeld de Gespecialiseerd 

Verzorgende Psychogeriatrie van de verschillende locaties, ideeën en nieuwe ontwikkelingen kunnen 

uitwisselen  

 

Tips & Tops 

- Kaders zijn belangrijk, ook voor kwaliteit. Het is zaak om gezamenlijk te benoemen waar de 

medewerkers een eenduidig en gemeenschappelijke antwoord vinden. Wat doen we allemaal 

en waarom? Daar dient tijd en energie voor vrijgemaakt te worden. 

- Teams maken hun eigen afwegingen binnen die kaders, middels het principe pas toe of leg 

uit. Dat gesprek – wat doen wij wel en wat niet, én waarom? - verdient ook aandacht.   

- Als organisatie behoor je kritisch zijn op hoeveel medewerkers aan vraagstukken aan kunnen. 

IJsselheem heeft gemerkt dat teveel inspraak en overleg ook een belasting kan zijn. 

 

Meer weten:  

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

http://www.ijsselheem.nl/  

 

http://www.gdnet.nl/leertrajecten/training:gespecialiseerd-verzorgende-psychogeriatrie-gvp.htm
http://www.gdnet.nl/leertrajecten/training:gespecialiseerd-verzorgende-psychogeriatrie-gvp.htm
https://www.waardigheidentrots.nl/deelnemers/ijsselheem/
http://www.ijsselheem.nl/

