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Zorggroep Maas & Waal, thema Meten en verantwoorden van kwaliteit  

 

Totaal 5 locaties. Zorgsoorten: Psychogeriatrie, somatiek, thuiszorg, geriatrische revalidatiezorg 

Cijfer Zorgkaart Nederland: 7,1 

 

Meten en verantwoorden van kwaliteit: ‘Doen wat nodig is’ 

Zorggroep Maas & Waal is samen met 44 andere zorgaanbieders 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. 

 

Doel van het verbeterplan ‘Doen wat nodig is’ van Zorggroep Maas & Waal (ZMW) is persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning bieden. Alle locaties van Zorggroep Maas & Waal zijn betrokken bij het project. 

Persoonsgerichte zorg is volgens ZMW een krachtig middel om bij te dragen aan het welzijn van de 

cliënt. De cliënt bepaalt - binnen de gegeven kaders - hoe medewerkers en zorgorganisatie zo 

optimaal en liefdevol mogelijk kunnen bijdragen aan de kwaliteit van zijn of haar leven. Bij het 

invullen van het begrip persoonsgerichte zorg worden nieuwe concepten van gezondheid (zoals visie 

op eigen regie, participatie, zelfstandigheid en zeggenschap van cliënten) verankerd in het primaire 

proces. Persoonsgerichte zorg begint bij en gaat uit van de behoeften van de cliënt zoals die ze zelf 

aangeeft. Dit vereist een optimale interactie en dialoog tussen cliënt, zorgverlener en zorgorganisatie 

in het zorg- én behandelproces. Het vraagt van medewerkers dat zij hun cliënten goed leren kennen. 

Teams, cliënten en naasten onderzoeken aan de hand van een 10-puntenlijst of de zorgverlening en 

ondersteuning voldoende persoonsgericht en vraaggestuurd is. Het project ‘Doen wat nodig is’ is in 

2015 gestart. 

 

Resultaat: Effecten Cliënt, mantelzorger & professional  

- Cliënt & mantelzorger: Cliënten, naasten en medewerkers (teams) geven persoonsgerichte 

zorg en ondersteuning vorm aan de hand van de tien punten. Volgens de projectleider maken 

de punten het makkelijker om het gesprek te voeren over de behoeften van de cliënt. De 

interactie komt goed op gang. Aan de hand van concrete voorbeelden (vaak ‘de kleine 

dingen’) wordt volgens de projectleider duidelijk dat het effect op cliënten positief is: er 

wordt meer geluisterd naar de wensen en behoeften van cliënten (meer persoonsgericht 

gewerkt). Ook durven cliënten en naasten steeds meer te zeggen, dankzij de mogelijkheden 

die een dialoog – die plaatsvindt tijdens de zorg en ondersteuning - daartoe biedt. De indruk 

van de projectleider is dat het dankzij de methodiek ‘Doen wat nodig is’ de dialoog tussen 

cliënten, naasten en medewerkers meer gaat over de dingen die belangrijk zijn voor 

bewoners. 

- Professional: Volgens de projectleider stimuleren de periodieke gesprekken en 

reflectiebijeenkomsten over de methodiek 'Doen wat nodig is' de dialoog tussen medewerkers, 

projectleiding en bestuur / management. Medewerkers voelen zich gehoord. Daarnaast zijn 

de teams enthousiast over de methode, omdat het de blinde vlekken in de zorg voor cliënten 

laat zien. Dat biedt inzicht in hoe de zorg en dienstverlening beter kan. Medewerkers worden 

zich steeds meer bewust van het belang van een duurzame dialoog, dat uit zich bijvoorbeeld 

in enthousiasme om met de tien punten ‘doen wat nodig is’ aan de slag te gaan. De tien 

punten van DWNI worden ook gebruikt voor teamontwikkeling en voor 

functioneringsgesprekken met medewerkers. Het instrument blijkt dus breder inzetbaar. 
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Resultaat: Opbrengsten 

- Instrument ‘Doen wat nodig is’: Teams, cliënten en naasten onderzoeken aan de hand van 

een 10-puntenlijst of de zorgverlening en ondersteuning voldoende persoonsgericht en 

vraaggestuurd is. 

- Inzicht in (ervaren) kwaliteit van leven. 16 werkwijzen & instrumenten: In deze publicatie 

van de deelnemers aan het thema meten en verantwoorden van kwaliteit 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 instrumenten. ZMW is 

opgenomen met ‘Doen wat nodig is’. 

- Evaluatierapport 'Doen Wat nodig is' (DWNI): ZMW heeft een interne evaluatie gehouden van 

het project DWNI.  

 

Vervolgstappen voor de toekomst  

In 2018 gaat ZMW een verdieping proberen te geven aan persoonsgerichte zorg door in de gesprekken 

meer in te gaan op de betekenis die de cliënt/familie aan de tien punten geeft. Veel teams van ZMW 

merken dat de inrichting van het huidige ECD niet past bij de insteek van ‘Doen wat nodig is’. Als 

gevolg hiervan start in 2018 een programma waarin de voorwaarden voor werken met ‘Doen wat nodig 

is’ (waaronder een ECD) geïntegreerd worden opgepakt. 

 

Tips & Tops  

- Om goed met het instrument ‘Doen wat nodig is’ aan de slag te kunnen gaan, is het van belang 

dat de basis op orde is. Als er bijvoorbeeld problemen zijn in de personele formatie, dan zie 

je dat er minder goed met het instrument gewerkt wordt.  

- Om een echte veranderslag te maken, is het belangrijk om alle betrokkenen op een locatie 

(zorgteams, facilitair, technische dienst, vrijwilligers) te betrekken bij het vormgeven van de 

persoonsgerichte zorg.  

- Grootste opgave is het vasthouden van de energie voor de verandering, het blijvend aandacht 

besteden aan de noodzakelijke gedragsverandering bij (alle!) medewerkers om daadwerkelijk 

persoonsgerichte zorg en ondersteuning te blijven bieden. ZMW probeert daarom regelmatig 

een nieuwe concrete dimensie aan ‘Doen wat nodig is’ te geven. Zo worden in 2018 10 punten 

voor familieparticipatie ontwikkeld. 

 

Meer weten  

https://www.zmw.nl/  
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