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1. Inleiding 

1.1 Achtergrond en aanleiding 

01 In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg staat het continu 

leren en verbeteren van kwaliteit centraal. Een belangrijke 

manier om inzichtelijk te maken dat hieraan wordt gewerkt, is het 

opstellen van een jaarlijks kwaliteitsplan en -verslag. Aan het 

eind van het jaar stellen zorgaanbieders hun kwaliteitsplan vast 

voor het jaar daarop. Vanaf december 2017 doen zorgaanbieders 

dit vanuit de eisen die het Kwaliteitskader hieraan stelt. Het 

kwaliteitsverslag moet op 1 juli van het volgende jaar gereed zijn 

en gepubliceerd zijn op de eigen website. De link hiervan leveren 

aanbieders aan bij de Openbare Database van Zorginstituut 

Nederland (ZiN). Op 1 juli 2018 doen zij dit voor het eerst over 

het jaar 2017. Voor het jaar 2017 was er nog geen verplichting 

om voorafgaand (eind 2016) een kwaliteitsplan op te maken, dus 

de verslagen over 2017 kijken niet terug op een kwaliteitsplan 

zoals benoemd in het Kwaliteitskader.  

02  Zowel de kwaliteitsplannen als de kwaliteitsverslagen zijn 

vormvrij. Het Kwaliteitskader geeft wel aan welke onderwerpen 

en welke informatie aan de orde moeten komen (namelijk de acht 

hoofdthema’s uit het Kwaliteitskader1). Dit betekent dat de 

kwaliteitsverslagen divers van vorm en inhoud zijn.  

03  ActiZ en Zorgverzekeraars Nederland (ZN) willen een 

globaal beeld krijgen van de kwaliteitsverslagen van 

verpleeghuizen over 2017. Ze willen inzicht in de hoofdthema’s 

die in de kwaliteitsverslagen naar voren komen, de wijze waarop 

daarover gerapporteerd is en de trends die uit de beschrijvingen 

van de thema’s zijn af te leiden.2 

04 Significant heeft in opdracht van ActiZ en ZN een analyse van 

de kwaliteitsverslagen van verpleeghuizen over 2017 uitgevoerd. 

Voorliggende rapportage is daarvan het resultaat. In de komende 

paragrafen beschrijven we de doelstelling van het onderzoek en 

de onderzoeksvragen. Vervolgens geven we de 

onderzoeksaanpak en de resultaten weer. In bijlage A treft u de 

thema’s uit het analyseraamwerk aan.  

 

1 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; Wonen en welzijn; Veiligheid; Leren en 

verbeteren van kwaliteit; Leiderschap, governance en management; 

Personeelssamenstelling; Gebruik van hulpbronnen; Gebruik van informatie.  

2 Deze analyse is tevens de eerste stap ten behoeve van de uitwerking van 

ontwikkelopdracht 3.4 uit het kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Deze 

ontwikkelopdracht behelst het doen van voorstellen voor zinvol gebruik van de 

kwaliteitsverslagen voor analyse van landelijke trends op het gebied van 

basisveiligheid en het destilleren van beleidsopgaven die daaruit voort kunnen 

vloeien. 
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1.2 Doelstelling van het onderzoek 

05 Het doel van het onderzoek is een analyse van de 

kwaliteitsverslagen over 2017, die bijdraagt aan een antwoord op 

de vraag of het mogelijk is, binnen ‘de bedoeling’ van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (namelijk: continu leren en 

verbeteren van kwaliteit), informatie uit de kwaliteitsverslagen te 

destilleren die zinvol gebruikt kan worden voor landelijke trends 

op het gebied van basisveiligheid en de beleidsopgaven. 

06 Nadrukkelijk geven wij hierbij aan dat we ons geen oordeel 

vormen over de bevindingen, maar volstaan met een zo neutraal 

mogelijke weergave van die bevindingen.  

1.3 Onderzoeksvragen 

07 Deze doelstelling onderzochten we aan de hand van de 

volgende onderzoeksvragen: 

 

1. Wat zijn de hoofdthema’s die in de kwaliteitsverslagen 

naar voren treden? 

i. In hoeverre sluit dit aan bij de thema’s van de 

hoofdstukken van het kwaliteitskader?  

ii. Welke trends zijn zichtbaar op de in de verslagen 

genoemde hoofdthema’s?  

 

2. Met betrekking tot personeelssamenstelling:  

i. Hoe wordt de personeelssamenstelling weergegeven in 

de kwaliteitsverslagen?  

ii. Welke trends zijn daaruit af te leiden (gekwantificeerd 

naar kwalificatieniveau)? 

iii. Is geïnvesteerd in personeel en/of arbeidsbesparende 

maatregelen? Zo ja, hoe? 

3. Met betrekking tot cliëntervaringsgegevens: 

i. Hoe worden deze vermeld? 

ii. Zijn hier trends uit af te leiden? Zo ja, welke? 

4. Met betrekking tot medewerkerstevredenheid:  

i. Hoe worden deze vermeld? 

ii. Zijn hier trends uit af te leiden? Zo ja, welke? 

5. Met betrekking tot (de indicatoren voor) basisveiligheid 

(de afgeleide opdracht): 

i. Hoe wordt hierover gerapporteerd?  

i. Zijn er trends op het gebied van basisveiligheid waar te 

nemen?  

ii. Is dergelijke kennis uit de kwaliteitsverslagen te 

destilleren? Zo ja, hoe? 
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2. Onderzoeksaanpak 

08 In het onderzoek hebben we gebruik gemaakt van twee 

onderzoeksmethoden voor het uitvoeren van de documentstudie: 

(1) text mining en (2) een kwalitatieve analyse van 

kwaliteitsverslagen. Vervolgens hebben we de bevindingen 

samen met zorgaanbieders geduid in twee focusgroepen.  

2.1.1 Documentstudie 

09 Als vertrekpunt verzamelden we de kwaliteitsverslagen van 

verpleeghuisaanbieders, die openbaar toegankelijk zijn op de 

websites van de aanbieders. Hiervoor heeft ZiN ons voorzien van 

een lijst met linkjes naar de websites van de aanbieders. We 

hebben interactieve kwaliteitsverslagen (film, webpagina’s) 

weggelaten uit deze selectie, omdat analyse met text mining voor 

deze verslagen niet mogelijk is. Ook hebben we eventuele 

dubbelingen eruit gehaald. Niet bij alle verpleeghuisaanbieders 

troffen we een kwaliteitsverslag op de website aan. De 

uiteindelijke selectie van kwaliteitsverslagen bestond uit 291 

verslagen. De totale selectie hebben wij geanalyseerd met 

behulp van text mining. Van de 291 verslagen hebben we 

vervolgens 124 verslagen bestudeerd, al dan niet gedeeltelijk, 

door ze ‘handmatig’ te lezen.    

10 De documentstudie bestond uit vier fasen: 

i. Algemene kwalitatieve analyse: lezen van 

kwaliteitsverslagen in zijn geheel; 

ii. Algemene text mining op alle kwaliteitsverslagen; 

iii. Trendanalyse: gerichte text mining en lezen; 

iv. Thema-analyse: gerichte text mining en lezen. 

De onderzoeksaanpak was iteratief, dat wil zeggen dat we 

bepaalde fasen meerdere malen hebben doorlopen en we 

stapsgewijs en herhaaldelijk tot onze bevindingen zijn 

gekomen. De fasen bouwden op elkaar voort, overlapten elkaar 

en uitkomsten van de ene fase maakten dat we een volgende 

fase weer opnieuw (en vaak op een nieuwe manier) hebben 

doorlopen. Text mining en handmatig lezen wisselden elkaar zo 

af en gaven verdieping op elkaar. Dit gaf ons gelegenheid 

herhaaldelijk het analyseraamwerk, in nauw overleg met de 

opdrachtgever, bij te stellen en van een brede open analyse 

steeds gerichter in te zoomen op thema’s en trends in de 

verslagen. In figuur 1 hebben we het onderzoeksproces visueel 

samengevat. In het vervolg geven wij hierop een nadere 

toelichting.  
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Figuur 1.  Schematische weergave van het onderzoeksproces (indien staat vermeld: ‘gelezen verslagen’, betekent dit: het handmatig lezen) 
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2.1.2 Algemene kwalitatieve analyse 

11 De algemene kwalitatieve analyse bestond uit het in zijn 

geheel lezen van in totaal 30 kwaliteitsverslagen. Bij de start van 

het onderzoek hebben we een random steekproef van tien 

verslagen getrokken die we in zijn geheel hebben geanalyseerd. 

Op basis van de onderzoeksvragen en het lezen van deze tien 

verslagen hebben we een eerste analyseraamwerk opgesteld, 

die voor ons als leidraad heeft gediend bij het lezen van de 

verslagen. Dit raamwerk hebben wij in overleg met ActiZ en ZN 

gaandeweg nog tweemaal aangescherpt op basis van nieuwe 

bevindingen. De te bestuderen punten in de kwaliteitsverslagen, 

die zijn opgenomen in ons analyseraamwerk (zie bijlage A), 

bestonden enerzijds uit feitelijke aspecten, zoals: het aantal 

pagina’s, het organisatieniveau van rapporteren, de 

inhoudsopgave en de vorm van het verslag (separaat of 

geïntegreerd met ander verslag). Anderzijds hebben we de 

weergave van de vereiste thema’s in het Kwaliteitskader voor het 

kwaliteitsverslag3 geanalyseerd en onderzocht welke inhoudelijke 

trends ons daarin opvielen. In meer detail hebben wij de thema’s 

bestudeerd, zoals aangegeven in de onderzoeksvragen. Deze 

thema’s hebben specifiek de aandacht gekregen in de wijze 

 

3 Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; wonen en welzijn; veiligheid; leren en 

werken aan kwaliteit; leiderschap, governance en management; 

personeelssamenstelling; gebruik van hulpbronnen; gebruik van informatie.  

waarop aanbieders hierover rapporteren en welke inhoudelijke 

punten onder deze thema’s naar voren komen. In bijlage A ziet u 

de thema’s en vragen uit het analyseraamwerk. 

Gedurende het hele onderzoek hebben wij dit (iteratief tot stand 

gekomen) analyseraamwerk als leidraad gehanteerd. Vervolgens 

hebben we nog eens 20 kwaliteitsverslagen in zijn geheel 

doorgelezen, waarvan tien aselect zijn geselecteerd en tien naar 

voren kwamen uit text mining bij de thema-analyse.4  

 

2.1.3 Algemene text mining 

12 Text mining is een digitale analysemethode waarbij een 

computer grote aantallen tekstbestanden kan analyseren. Met de 

inzet van text mining bij de analyse van de kwaliteitsverslagen 

hebben we zicht gekregen op: welke woorden prominent 

aanwezig zijn in de verslagen, waar deze in een verslag staan en 

welke woorden in de nabijheid van deze woorden voorkomen. 

Deze methode ondersteunt daarmee bij het breed en open 

inventariseren van wat in de verslagen beschreven staat, maar 

ook bij gerichte zoekacties, zowel binnen een uniek 

kwaliteitsverslag als over het geheel aan verslagen. Op basis van 

de uitkomsten van text mining hebben wij veel verslagen gericht 

 

4 Wij selecteerden deze tien verslagen uit de deelthema’s personeelssamenstelling 

(vier verslagen) en cliënttevredenheid (zes verslagen). 
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kunnen lezen. Text mining droeg bij aan een efficiënte manier 

van documentstudie.  

In de beginfase hebben we een algemene text mine gedaan om 

zicht te krijgen op welke woorden over het geheel veelvuldig in 

de verslagen naar voren komen. Ook hebben we in deze fase 

een gerichte zoektocht gedaan in alle hoofdstukken zoals 

benoemd in het Kwaliteitskader (zie voetnoot 2). Per 

hoofdstuknaam hebben we alternatieve woorden of 

woordcombinaties opgesteld om de diversiteit te vangen in de 

text mine. Wij hebben bijvoorbeeld in het hoofdstuk 

personeelssamenstelling ook gezocht op: ‘personeelsbestand’, 

‘personeelsformatie’ en ‘personeelsopbouw’, en op deze 

woorden met daarin ‘personeel’ vervangen door : ‘medewerker’, 

‘zorgverlener’, ‘team’ en ‘professional’. De uitkomsten uit deze 

eerste algemene text mine vormden mede de basis voor de 

trendanalyse en de thema-analyse.  

13 Evenals bij de algemene kwalitatieve analyse hebben wij dit 

deel van het onderzoeksproces in nauw overleg met onze 

opdrachtgevers, ActiZ en ZN, doorlopen. Gezamenlijk hebben we 

zoektermen en woordcombinaties opgesteld om 

onderzoeksvragen te operationaliseren5, keuzes gemaakt in de 

thema’s waarop we wel en niet zijn gaan verdiepen, en hebben 

we geprobeerd te duiden welke beelden uit de verslagen naar 

voren kwamen. Bij de duiding van uitkomsten uit de text mine 

vergeleken we deze met de bevindingen uit de kwalitatieve 

analyse. Gedurende het gehele onderzoek was dit een continu 

en iteratief proces. 

 

2.1.4 Trendanalyse 

14 De trendanalyse in het onderzoek heeft plaatsgevonden op 

basis van de uitkomsten uit de algemene text mine. De meest 

voorkomende termen uit de kwaliteitsverslagen6 hebben we 

visueel weergegeven in een ‘woordspin’. In deze woordspin is 

zichtbaar welke woorden in de nabijheid van het woord staan (20 

woorden ervoor en 20 woorden erna). Daarmee kregen wij idee 

in welke context deze woorden gebruikt zijn. In overleg met de 

opdrachtgever hebben we vier mogelijke trends uitgekozen ter 

 

5 Bijvoorbeeld voor het thema cliëntervaringen zochten wij ook op: cliëntoordeel, -

waardering, -tevredenheid, -onderzoek, -raadpleging en -waardering en voor het 

zoeken naar werving gebruikten wij onder andere de woorden: werven/werving, 

aantrekken/aantrekking, uitbreiden/uitbreiding.  

6 Uitgezonderd veelvoorkomende woorden, zoals: lidwoorden, voegwoorden en 

werkwoorden.  
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verdieping, namelijk: persoonsgerichte zorg, lerend netwerk, 

toezicht en evaluatie.  

15 Nadere analyse van de woorden ‘toezicht’ en ‘evaluatie’ leek 

geen verdieping te brengen. De term ‘toezicht’ kwam met name 

voor in combinatie met de woorden ‘raad’ en ‘bestuur’ waarop wij 

geen inhoudelijke verdieping van ‘toezicht’ verwachtten anders 

dan als taak van raden en besturen. De term ‘evaluatie’ kwam 

veel voor in combinatie met ‘cliënten(raad)’ en ‘medewerkers’, 

die wij naar verwachting ook bij analyse van de thema’s ‘cliënt- 

en medewerkerstevredenheid’ terug zouden zien. Daarop 

besloten wij deze twee termen niet als trends te onderzoeken. 

16 Daarentegen bleken de termen ‘persoonsgerichte zorg’ en 

‘lerend netwerk’ wel interessant om nader te onderzoeken. De 

context waarin deze woorden stonden was divers en daarmee 

interessant om te verdiepen. Daarbij is het lerend netwerk ook 

een ontwikkelspeerpunt bij ActiZ. Wij selecteerden voor beide 

woorden 20 kwaliteitsverslagen, waarin de term het meest (tien 

stuks) en het minst voor kwam (tien stuks). Deze 20 verslagen 

hebben we grondig geanalyseerd door ze door te lezen 

(kwalitatief) aan de hand van een aantal verdiepende vragen, 

zoals ook weergegeven in bijlage A. 

 

 

2.1.5 Thema-analyse 

17 In de thema-analyse hebben wij ons verdiept ten behoeve 

van de beantwoording van de onderzoeksvragen 2 tot en met 5 

over respectievelijk: personeelssamenstelling, cliëntervaringen, 

veiligheid en medewerkerstevredenheid. Wij hebben hiervoor de 

hoofdstukken of paragrafen uit de verslagen over de betreffende 

thema’s goed gelezen. We hanteerden voor deze analyse een 

aantal verdiepende vragen, die zijn opgesteld op basis van het 

Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg en in overleg met ActiZ en ZN. 

Deze vragen zijn eveneens opgenomen in bijlage A.  

18 De text mining gaf ons hier handvatten om inhoudelijke 

trends die we per thema tegenkwamen ook in het geheel van 

verslagen nader te onderzoeken. Hierdoor kregen wij goed beeld 

van de omvang van deze trends. Een voorbeeld hiervan is de 

‘krappe arbeidsmarkt’ die we onder personeelssamenstelling 

veelvuldig lazen en de term ‘(ziekte)verzuim’ die we zowel onder 

personeelssamenstelling als medewerkerstevredenheid terug 

hebben gezien.  

19 Wij hebben per thema op basis van de text mine tien 

verslagen geselecteerd om te lezen waarin het thema het minst 

naar voren kwam en tien verslagen waarin de term het meest 

naar voren kwam. De overige verslagen (zie figuur 1) hebben we 

aselect geselecteerd.  
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2.1.6 Focusgroepen 

20 In de afrondende fase van het onderzoek hebben we twee 

focusgroepen met vertegenwoordigers van 14 

verpleeghuisaanbieders georganiseerd.7 In deze focusgroepen 

hebben we de bevindingen uit onze analyse besproken, hebben 

we geprobeerd de uitkomsten nader te duiden en waar mogelijk 

aan te scherpen. 

21 Belangrijk onderdeel van deze focusgroepen was ook de 

uitwisseling tussen aanbieders over de inzet van het 

kwaliteitsverslag in hun eigen kwaliteitscyclus en in de bedoeling 

van het Kwaliteitskader, namelijk het leren en ontwikkelen. Ten 

slotte was er dialoog over de rol en functie van het 

kwaliteitsverslag richting de toekomst als zowel intern en extern 

(verantwoordings)instrument.  

 

7 Ongeveer de helft van de aanwezigen is werkzaam binnen de organisatie als 

kwaliteitsfunctionaris, een vierde vervult een bestuursfunctie en de overige 

vertegenwoordigers zijn veelal als beleidsmedewerker betrokken bij het 

kwaliteitsverslag. 
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3. Resultaten 

In dit hoofdstuk presenteren wij onze bevindingen aan de hand 

van de onderzoeksvragen. In enkele gevallen geven wij aan of de 

bevindingen gebaseerd zijn op de text mining, de kwalitatieve 

analyse dan wel de focusgroepen. In dat geval heeft dit naar ons 

idee toegevoegde waarde voor de interpretatie van de resultaten. 

   

3.1 Trendanalyse 

3.1.1 Kwaliteitsverslagen laten grote diversiteit zien 

22 Over het algemeen kunnen we stellen dat er een grote 

diversiteit aan kwaliteitsverslagen ligt. Zowel qua omvang 

(variërend van 10 tot 49 pagina’s), organisatieniveau 

(organisatie, locatie of afdeling) als abstractieniveau van 

rapporteren. Ook zien we kwaliteitsverslagen geïntegreerd in een 

bestuur- of jaarverslag dan wel een separaat verslag.  

23 Voor een globale indruk van de weergave van de thema’s 

zoals benoemd in de hoofdstukken van het Kwaliteitskader laat 

tabel 1 zien welk percentage verslagen het onderwerp als 

zodanig benoemd op een willekeurige plek in het 

kwaliteitsverslag. Hierbij moet vermeld dat wij bij 

persoonsgerichte zorg, personeelssamenstelling en 

cliëntervaring met bredere zoektermen hebben gezocht dan 

weergegeven in deze tabel. Het is duidelijk dat het merendeel 

van de verslagen de thema’s zoals benoemd in het 

Kwaliteitskader (al dan niet een vergelijkbare term) gebruikt. Uit 

de kwalitatieve analyse blijkt dat het merendeel eveneens de 

structuur (inhoudsopgave) van het kwaliteitsverslag, zoals 

geboden in het Kwaliteitskader, aanhoudt. Het lage percentage 

bij de term ‘basisveiligheid’ laat naar ons idee een vertekend 

beeld zien. In de kwalitatieve analyse blijkt dat meer dan twee 

derde wel degelijk (onderdelen van) de basisveiligheid beschrijft, 

alleen niet altijd onder de noemer/term ‘basisveiligheid’. 

Tabel 1. Thema's hoofdstukken Kwaliteitskader benoemd in kwaliteitsverslagen 
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Figuur 2. Woordspin text mine op persoonsgerichte zorg (tien woorden ervoor en 

tien woorden erna) 

24 Ten slotte komt een aantal thema’s veelvuldig terug in de 

verslagen, namelijk: persoonsgerichte zorg, lerend netwerk, 

scholing, de rol van de cliëntenraad en inzet en betrokkenheid 

van vrijwilligers. Bij met name de eerste drie thema’s staan we in 

de hiernavolgende paragrafen uitgebreider stil.  

3.1.2 Er is veel aandacht voor persoonsgerichte zorg 

25 Persoonsgerichte zorg is een thema dat in bijna 80% van de 

verslagen naar voren komt. De meeste kwaliteitsverslagen 

bevatten hierover een separaat hoofdstuk of separate paragraaf. 

Daarin staat aangegeven wat er onder verstaan wordt en welke 

acties uitgevoerd worden om zorg persoonsgerichter te maken. 

Ook komt de uitwerking van persoonsgerichte zorg bij een aantal 

kwaliteitsverslagen terug onder andere thema´s zoals veiligheid, 

informatie en hulpbronnen. De mate van uitwerking van dit thema 

varieert van zeer beknopt tot behoorlijk gedetailleerd. Over het 

algemeen is zichtbaar dat de aandacht voor de relatie met de 

cliënt en zijn unieke wensen en behoeften een onderwerp is waar 

veel aanbieders aan werken.  

26 Bijna alle verslagen vermelden een persoonsgericht plan, ook 

benoemd als cliëntdossier, behandelplan of zorg(leef)plan, dat 

sommigen met regelmaat evalueren. Een aantal beschrijft dat dit 

plan binnen 24 uur na binnenkomst van de cliënt wordt  

opgesteld. Het niveau van de zorgverlener die het plan opstelt 

staat niet benoemd. In de focusgroep bleek het vanzelfsprekend 

dat dit een professional is met ten minste niveau 3 en dat ze het 

daarom niet benoemen. Een groot deel van de verslagen laat 

zien dat er aandacht besteedt wordt aan het levensverhaal of de 

levensloop van een cliënt bij de invulling van het 

persoonsgerichte plan. 

27 Het Elektronisch Cliënt Dossier (ECD) is ook een terugkerend 

onderwerp met betrekking tot persoonsgerichte zorg. Een aantal 

aanbieders noemt dit als interactief middel om de cliënt en zijn 
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naasten te betrekken bij de zorg. Daarnaast is in een aantal 

verslagen het belang van de betrokkenheid van familie en 

naasten bij het opstellen van het persoonsgerichte plan en de 

evaluaties hiervan aangestipt. 

28 De vier onderscheiden thema’s in het Kwaliteitskader onder 

het thema ‘persoonsgerichte zorg en ondersteuning’, te weten: 

‘compassie’, ‘uniek’, ‘autonomie’ en ‘zorgdoelen’ staan in de 

meeste verslagen niet in precies deze bewoordingen benoemd. 

Wel komt het in andere bewoordingen terug, bijvoorbeeld ‘eigen 

regie’ in plaats van ‘autonomie’ of ‘naastenliefde’ in plaats van 

‘compassie’. Enkele aanbieders benoemen het belang van één of 

meerdere van deze deelthema’s (al dan niet in andere 

bewoordingen) of geven aan dat deze onderdeel zijn van de 

kernwaarden van de organisatie. Waar deze thema’s wel zijn 

genoemd, wordt veelal verwezen naar de thema’s als 

gesprekspunt in sollicitatie-, functionerings- en intakegesprekken, 

en ook naar afstemming van zorg op specifieke behoeften van 

cliënten in het zorgplan. 

29 Ten slotte staat in veel verslagen de inzet van 

deskundigheidsbevordering van medewerkers ter ondersteuning 

en ontwikkeling op het leveren van persoonsgerichte zorg 

beschreven. 

3.1.3 Lerende netwerken zijn in ontwikkeling 

30 De meeste aanbieders rapporteren dat ze een lerend netwerk 

vormen met minstens twee andere organisaties. Een klein aantal 

geeft aan nog bezig te zijn een netwerk te vormen of te zoeken 

naar partners hiervoor. Een beperkt deel van de verslagen bevat 

geen informatie over het al dan niet deelnemen aan, of het 

vormen van, een lerend netwerk. Het detailniveau waarop over 

de inzet van het netwerk wordt gerapporteerd, varieert sterk van 

het benoemen dát deelgenomen wordt aan een netwerk met 

daarop een beperkte toelichting tot een uitgebreide omschrijving 

van de wijze van inzet van het netwerk, door welke 

organisatielagen en met welke doelen voor ogen.  

31 Het beeld rijst dat de lerende netwerken in ontwikkeling zijn. 

Ook in de focusgroep bevestigen aanbieders in een aftastende 

fase met elkaar te verkeren en te zoeken hoe ze van elkaar en 

met elkaar kunnen leren. Het meest genoemde doel of de huidige 

functie van het lerend netwerk is kennisuitwisseling. Enkelen 

benoemen expliciet het kwaliteitsplan of -verslag met elkaar te 

Voorbeelden uit de focusgroepen 

Een aanbieder geeft in het kader van persoonsgerichte zorg 

aan extra aandacht te besteden aan de inzet en opleiding van 

welzijnswerkers en personeel met taakgerichte functies, 

zoals: voedingsassistentes en schoonmakers.  
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bespreken of (enkele) thema’s uit het Kwaliteitskader. Ook het 

gezamenlijk volgen van een opleiding, het gezamenlijk opzetten 

van een leerprogramma of het bijwonen van themabijeenkomsten 

zijn voorbeelden van benutten van het netwerk, evenals het bij 

elkaar uitvoeren van audits of een collegiale toetsing. Of, en de 

wijze waarop, personele uitwisseling tot stand komt, staat 

sporadisch beschreven en vooral in de vorm van een 

toekomstverkenning.  

3.1.4 De meeste aanbieders staan stil bij het onderwerp 

scholing 

32 In de kwaliteitsverslagen is veel aandacht voor het onderwerp 

scholing. In meer dan 80% van de verslagen staat beschreven 

dat scholing wordt ingezet voor meerdere doeleinden. Scholing 

komt terug onder nagenoeg alle thema’s uit het Kwaliteitskader, 

zoals: personeelssamenstelling, veiligheid en persoonsgerichte 

zorg, maar ook onder ‘lerend netwerk’ 

en ‘medewerkerstevredenheid’. Aanbieders zetten scholing in 

met betrekking tot het werken aan kwaliteit, maar ook om 

medewerkers om te scholen of naar een hoger niveau op te 

leiden ten behoeve van een optimale personeelssamenstelling. 

33 Scholing is veelal gericht op het aanleren van competenties 

en/of het bijscholen van mensen, het vergroten van kennis, of het 

leren van elkaar. Als het om scholing in competenties of over 

kennisvergroting gaat, rapporteren aanbieders met name 

opleidingen rondom: wondzorg, onbegrepen gedrag en dementie. 

In dit kader staat veelal de verzwaring van de zorgbehoefte van 

cliënten vermeld. Voor het leren van elkaar zijn de inzet van 

spiegel- en reflectiegesprekken en intervisies enkele 

Voorbeelden uit de focusgroepen 

Een aanbieder gaf aan dat ze hun medewerkers stimuleren bij 

andere organisaties uit hun lerend netwerk te gaan kijken voor 

inspiratie. Een andere noemde dat ze hun opleidingen 

openstelden voor partnerorganisaties in het lerend netwerk.  

Figuur 3. Woordspin text mine op scholing (tien woorden ervoor en tien woorden 

erna) 
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voorbeelden. In bijna de helft van de verslagen is over de inzet 

van e-learning als instrument om deskundigheid te bevorderen 

en kennis actueel te houden gerapporteerd. 

 

3.2 Thema-analyse 

3.2.1 De personeelssamenstelling is wisselend weergegeven 

34 De personeelssamenstelling, en met name de reflecties 

daarop, worden op diverse wijzen weergegeven in de 

kwaliteitsverslagen. Een vijfde deel rapporteert over de 

personeelssamenstelling volgens de elementen benoemd in het 

Kwaliteitskader, namelijk:  

1. Aantal zorgverleners en vrijwilligers per organisatie-

eenheid/doelgroep;  

2. Verdeling zorgverleners over functies en niveaus;  

3. Kolom met inzicht in verhouding leerling/gediplomeerden;  

4. In-, door- en uitstroomcijfers; en, 

5. Ratio personele kosten versus opbrengsten.  

35 Bijna de helft rapporteert over een deel van deze elementen 

en dan voornamelijk over punt 1 en 2, in respectievelijk aantallen 

medewerkers of fte’s en functies. Een klein deel verwijst voor de 

personeelssamenstelling naar de website van de zorgorganisatie, 

waar de gegevens in de zomer van 2017 al gepubliceerd werden. 

In de verslagen staan ook aantallen van geworven medewerkers 

zonder weergave van de gehele personeelssamenstelling 

volgens de vijf aangegeven punten.  

36 De meeste verslagen bevatten (ook) kwalitatieve 

beschrijvingen of toelichtingen op het personeelsbestand. Dit 

loopt uiteen van beschrijvingen dat er voldaan wordt aan de 

normen, zoals genoemd in het Kwaliteitskader, tot uitgebreide 

informatie over de wijze waarop gewerkt wordt aan elk punt en 

de plannen die daarbij horen. Ook staan er omschrijvingen in van 

samenstellingen van zorgteams en toekomstwensen hiervoor.  

37 Een hoog ziekteverzuim is een vaak terugkerend thema. Als 

oorzaken hiervoor worden benoemd het tekort aan personeel en 

de verzwaring van de zorgzwaarte van cliënten. De werkdruk 

voor het personeel neemt door deze ontwikkelingen toe en dit 

leidt tot uitval. Aanbieders zijn intensief bezig met de werving van 

personeel om het tekort aan te vullen en goed passende teams 

bij de doelgroep te krijgen. Een groot deel van de aanbieders 

benoemt echter de krappe arbeidsmarkt die deze werving 

bemoeilijkt. Daardoor zijn ze ook op andere wijzen bezig hun 

personeelsbestand op orde te krijgen, door bijvoorbeeld het 

opleiden van eigen personeel naar een hoger niveau of het bij - of 

omscholen van hun personeel, inzetten op zij-instromers en het 

aansluiten op regionale initiatieven ten behoeve van een betere 

arbeidsmarkt. In de focusgroepen werd daaraan toegevoegd dat 

als de nadruk meer op wonen en welzijn gelegd wordt, de zorg 

en ondersteuning rondom een cliënt ook op andere wijze 
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Figuur 4. Woordspin text mine op arbeidsmarkt (tien woorden ervoor en tien erna) 

georganiseerd kan worden. Naast verplegenden en 

verzorgenden zijn dan ook andere medewerkers (zoals 

woonbegeleiders) nodig. In de kwaliteitsverslagen komen 

arbeidsbesparende maatregelen als zodanig benoemd niet of 

nauwelijks aan de orde. In de focusgroepen werd hierover 

gezegd dat inzet van (bijvoorbeeld) technologie vaak onder een 

andere noemer gebeurt, zoals vermindering van de werklast.  

38 Ten slotte is scholing, naast een oplossingsrichting voor 

arbeidsmarktkrapte, op zichzelf ook een groot thema onder het 

hoofdstuk personeelssamenstelling om het personeel voldoende 

toe te rusten. Een vijfde van de verslagen vermeldt in dit kader 

een strategisch opleidingsplan. De manieren van scholen en de 

thema’s waarop aanbieders met name scholen, staan reeds 

beschreven in paragraaf 3.1.4. 

3.3 Twee derde deel van de aanbieders 

rapporteert over cliëntervaringen  

39 In twee derde deel van de kwaliteitsverslagen is een 

rapportage over cliëntervaringen te vinden. Ruim driekwart van 

de gelezen verslagen geeft deze ervaringen in scores weer. De 

wijze waarop aanbieders de gegevens weergeven is wisselend 

tussen rapportage op afdelings-, locatie- of organisatieniveau. 

Ook staan de cliëntervaringen uiteenlopend weergegeven van 

geconcentreerd in één paragraaf tot verspreid over de 

verschillende thema’s uit het Kwaliteitskader. In de meeste 

verslagen is geen of beperkte inhoudelijke toelichting op de 

resultaten van de cliëntervaringsgegevens opgenomen. Wel 

wordt duidelijk dat er zowel aandacht is voor de individuele 

wensen en behoeften van cliënten als voor de algemene 

tevredenheid over zorg (op metaniveau). In de meeste verslagen 

staat vermeld dat de ervaringen benut worden voor het realiseren 

van verbeteringen. Voor zover er thema’s voor verbetering zijn 
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gerapporteerd, is dit dermate divers van aard dat daarover geen 

algemene conclusies geformuleerd kunnen worden. 

40 Uit de analyse blijkt dat aanbieders cliëntervaringen met 

name meten door de inzet van instrumenten, zoals: Zorgkaart 

Nederland, de CQ-index en de Net Promotor Score (NPS). Ze 

refereren eveneens aan het Prezo-keurmerk (Prestaties in de 

Zorg) en de Groninger Well-being Indicator als instrument voor 

het meten van de cliëntervaringen. Ten slotte vermelden enkele 

aanbieders dat (regelmatige) (huiskamer)gesprekken met 

individuele cliënten of groepen plaatsvinden om ervaringen op te 

halen. In de focusgroepen benadrukten de aanbieders de 

toepassing van deze methoden ook.  

3.4 Een derde deel van de aanbieders geeft 

medewerkerstevredenheid weer 

41 In een derde deel van de verslagen staat de 

medewerkerstevredenheid weergegeven in het kwaliteitsverslag. 

Dit gebeurt ofwel in cijfervorm door middel van een NPS-score of 

een rapportcijfer, dan wel in een meer kwalitatieve beschrijving. 

Ook zien we onder dit thema meerdere malen een 

ziekteverzuimcijfer benoemd. Enkele keren is de uitvoering van 

het onderzoek door een extern bureau benoemd of het gebruik 

van (openbare) instrumenten als vragenlijsten.  

42 Verbeterpunten die herhaaldelijk naar voren komen uit deze 

medewerkerstevredenheid zijn de algemene tevredenheid, 

werkdruk, roostering of planning en communicatie in de 

organisatie. Enkele verslagen geven kort weer dat de 

vertrekpunten teruggekoppeld worden aan het bestuur, aan een 

locatie of specifieke teams.  

43 Kanttekening bij dit thema is dat het niet als onderwerp staat 

voorgeschreven in het Kwaliteitskader als vereist punt in het 

kwaliteitsverslag. Mede daarom geeft vermoedelijk een groot 

deel (het overige tweederde deel) geen weergave van een 

medewerkertevredenheidsonderzoek, benoemt dit als 

toekomstplan en/of heeft dit wel gedaan, maar geeft het niet 

weer in het kwaliteitsverslag. 

3.5 Monitoring (basis)veiligheid met name op 

medicatieveiligheid en gemotiveerd gebruik van 

vrijheid beperkende maatregelen beschreven 

44 Voordat wij de bevindingen op het thema ‘veiligheid’ delen 

maken we de kanttekening dat de indicatoren basisveiligheid, 

zoals benoemd in het Kwaliteitskader, pas over 2018 worden 

uitgevraagd. De verwachting was daarom dat de 

kwaliteitsverslagen over 2017 niet volledige rapportages op de 

indicatoren uit het Kwaliteitskader bevatten, maar mogelijk ook 

ingaan op andere thema’s of op een set van indicatoren 2017.  
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45 Meer dan tweederde deel van de zorgaanbieders geeft in hun 

kwaliteitsverslag aan te monitoren op de basisveiligheidsthema’s 

‘medicatieveiligheid’ en ‘gemotiveerd gebruik van vrijheid 

beperkende maatregelen’ (VBM). Dit staat dan wel in cijfers 

weergegeven in het verslag of in woorden omschreven dat en 

hoe ze monitoren. Enkele aanbieders vermelden dat ze de 

monitorgegevens in het cliëntdossier opslaan. In de meeste 

verslagen waar in het kwaliteitsverslag zelf monitoringscijfers van 

staan weergegeven gaat het om MIM-meldingen (agressie), MIC-

meldingen (valincident, medicatiefout) en psychofarmacagebruik. 

Het niveau van monitoring varieert van afdelings- tot 

organisatieniveau.  

46 Monitoring op decubituspreventie en advance care planning 

(ACP) staat in minder dan de helft van de verslagen beschreven. 

ACP staat meestal beschreven in het kader van palliatieve zorg 

of zorg ten aanzien van het levenseinde. In enkele verslagen is 

het aantal acute ziekenhuisopnamen vermeld onder advance 

care planning. Het is goed hierbij te weten dat het 

veiligheidsthema preventie van acute ziekenhuisopnamen in het 

Kwaliteitskader nog genoemd staat als verplicht onderdeel, waar 

deze reeds vervangen is door het thema ‘advance care planning’.  

47 Op de veiligheidsthema’s worden veelal huidige en 

wenselijke werkwijzen of protocollen beschreven. Ten slotte 

staan in de meeste verslagen in meer of mindere mate 

verbeterpunten of acties beschreven op de veiligheidsthema’s. 

Met name op het aanscherpen van werkprocessen (en toezicht) 

rondom medicatie en meldingen van incidenten. Ook specifiek 

scholing op (een van) de thema’s is regelmatig benoemd en dan 

met name op omgaan met onbegrepen gedrag, VBM en de 

preventie van decubitus. 

3.6 Diversiteit aanwezig in de interne en externe 

inzet van het kwaliteitsverslag 

48 Uit de focusgroepen met verpleeghuisaanbieders bleek dat 

de rol van het kwaliteitsverslag met betrekking tot leren en 

ontwikkelen divers is. Ze ervaren spanning tussen het verslag als 

intern verbeterinstrument en als verantwoordingsinstrument 

(zowel intern als extern ) voor de kwaliteit van zorg.   

49 De aanwezigen realiseerden zich dat het kwaliteitsverslag 

van belang is voor externe verantwoording en toezicht, voor het 

zorgkantoor en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). 

Enkelen deelden ervaringen dat het IGJ de verslagen goed lijkt te 

lezen en dat ze met zorgkantoren meer dialoog voeren (ook op 

basis van de afspraken aangaande ontwikkelplannen die ze met 

zorgkantoren hebben). Aanbieders geven aan dat het een 

gezamenlijk zoekproces met de zorgkantoren moet zijn om te 

gaan met de dynamiek waarin je wilt leren en verbeteren en er 

tegelijkertijd ook financiële gevolgen zouden kunnen zijn 

wanneer resultaten niet worden behaald.  



 

Pagina 19 van 21 

50 Diverse aanbieders zijn bezig met de ontwikkeling van het 

kwaliteitsverslag als herkenbaar verhaal voor cliënten en 

medewerkers. Cliënten(raad) en ondernemingsraad zijn op 

diverse wijzen betrokken bij het verslag, dan wel in de opzet of 

bijvoorbeeld als ‘tegenlezende’ partij. Gezien de diversiteit van 

de samenstelling van de verslagen loopt de vormgeving van 

interne besprekingen aangaande het verslag uiteen. Het 

merendeel van de aanwezigen benoemt het Kwaliteitskader (dus 

niet per se het verslag zelf) behulpzaam te vinden als kapstok 

voor dialoog in de organisatie.  

51 Ontwikkeling van het kwaliteitsverslag, zoals genoemd door 

aanbieders, gaat niet alleen over het verhaal, maar ook over de 

vormgeving en frequentie van het verslag. Voor leren en 

verbeteren zijn eigen, interne processen en cycli ingericht. De 

door het kwaliteitskader geïntroduceerde cyclus van 

kwaliteitsplan en -verslag, inmiddels bovendien aangevuld met 

een kwaliteitsbegroting ten behoeve van de extra middelen, is 

pas halverwege het eerste cyclusjaar en is dus nog in 

ontwikkeling. Belangrijk is dat gewerkt kan worden met manieren 

van terugkijken (verslag) en vooruitkijken (plan) die ook zinvol 

zijn voor de eigen organisatie. Aanbieders geven aan dat 

integratie in het ritme en in de methode van de eigen 

kwaliteitscyclus hiervoor wenselijk is. Zo kunnen de reflecties 

daadwerkelijk bijdragen aan het leren en verbeteren in de 

organisaties. 

Voorbeelden uit de focusgroepen 

Een aanbieder is momenteel bezig met de ontwikkeling van 

een kwaliteitsdashboard waarin realtime voor de gehele 

organisatie van bestuur tot zorgverlener tot cliëntinformatie 

over de huidige kwaliteit is in te zien en hun geformuleerde 

plannen hierop. Hierbij geven ze de informatie in begrijpelijke 

‘taal’, weer rekening houdend met de diverse doelgroepen.  

 

Een tweede aanbieder deelt hoe zij afdelingsleiders betrekken 

in het opstellen van het kwaliteitsverslag. Ze halen bij de 

verschillende afdelingsleiders in de organisatie informatie op: 

aan de hand van smiley’s geven afdelingsleiders op een 

aantal thema’s uit het kwaliteitskader aan hoe de stand van 

zaken naar hun idee is op de betreffende afdelingen.  

 

Een derde aanbieder deelt een manier waarop ze het gesprek 

over kwaliteit met hun medewerkers onder andere 

vormgeven: ze maken gesprekskaarten op basis van de 

thema’s uit het kwaliteitskader en die gebruiken ze bij hun 

medewerkers in het gesprek over kwaliteit.  
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A. Bijlage - Analyseraamwerk 
 

Algemene thema’s:  

- Feitelijkheden; 

- Hoofdthema’s kwaliteitsverslag; 

- Overeenkomstigheid thema’s Kwaliteitskader: 

i. Persoonsgerichte zorg en ondersteuning; 

ii. Wonen en welzijn; 

iii. Veiligheid; 

iv. Leren en verbeteren van kwaliteit; 

v. Leiderschap, governance en 

management; 

vi. Personeelssamenstelling; 

vii. Gebruik van hulpbronnen; 

viii. Gebruik van informatie; 

- Context per thema; 

- Additioneel behandelde thema’s; 

- Overige observaties/bevindingen. 

Trendanalyse  

52 Persoonsgerichte zorg  

- Compassie, uniek zijn, autonomie en zorgdoelen; 

- Bovenstaande thema’s als leidraad voor verbetering;  

- Aanwezigheid van een persoonsgericht plan; 

- Betrokkenheid van mantelzorgers, familie en 

naasten. 

 

 Lerend netwerk 

- Deelname aan lerend netwerk met minstens twee 

andere organisaties; 

- Grootte van het netwerk (minimaal 120 cliënten); 

- Bespreking van kwaliteitsplan en -verslag; 

- Samenwerking rondom kwaliteitsplan en -verslag. 

Thema-analyse 

53 Personeelssamenstelling  

- Elementen van personeelssamenstelling uit 

Kwaliteitskader: 

i. Aantal zorgverleners en vrijwilligers per 

organisatie-eenheid/doelgroep; 

ii. Verdeling zorgverleners over functies en 

niveau(s); 

iii. Inzicht in verhouding 

leerling/gediplomeerden; 

iv. In-, door- en uitstroomcijfers; 

v. Ratio personele kosten versus 

opbrengsten; 

- Investering in arbeidsbesparende maatregelen; 

- Werving of opleiding van personeel; 
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- Belemmeringen bij bovengenoemde; 

- Vakbekwaamheid, opleiding en scholing met 

betrekking tot personeelssamenstelling.  

54 Cliëntervaringen 

- Wijze van weergave van cliënttevredenheid in 

kwaliteitsverslag; 

- Verbeteracties voor toekomst benoemt of 

terugblikkend op afgelopen jaar; 

- Inzet van instrumenten voor meting van 

cliëntervaringen. 

55 Veiligheid 

- Monitoring van volgende thema’s: 

i. Medicatieveiligheid; 

ii. Decubituspreventie; 

iii. Gemotiveerd gebruik van vrijheid 

beperkende maatregelen; 

iv. Advance care planning; 

- Wijze van weergave monitoring in verslag; 

- Niveau van rapportage bovengenoemde thema’s 

(per afdeling of organisatie breed); 

- Verbeteracties voor toekomst benoemt of 

terugblikkend op afgelopen jaar; 

- Benoeming/uitvoering van specifieke (verbeter) 

acties. 

 

Medewerkerstevredenheid  

- Weergave van medewerkerstevredenheid; 

- Wijze van weergave van medewerkerstevredenheid. 

 

 

 

 


