
7 Gebruik van hulpbronnen
Vereisten 
De benodigde hulpbronnen en de wijze waarop deze dienend zijn aan het primair proces worden vanaf 
2017 beschreven in het kwaliteitsplan en gaan mee in de cyclus van kwaliteitsverslag, bespreking met 
interne en externe stakeholders en update van het kwaliteitsplan.

Dit thema gaat over het effectief en efficiënt gebruiken van hulpbronnen om de best mogelijke zorg
resultaten en ervaringen te behalen met de beschikbare financiën en middelen.

Goede persoonsgerichte zorg en ondersteuning begint bij de wensen en behoeften van cliënten. Een 
evenwichtig samenspel in de driehoek cliënt, informele zorg en zorgverleners is daarbij een belangrijke 
pijler van kwaliteit. Het bestuurlijk leiderschap stuurt op de aanwezigheid van de juiste randvoorwaarden 
voor het bieden van kwalitatief goede verpleeghuiszorg. 
Vakmanschap, deskundigheidsbevordering, zeggenschap, een interne structuur van informatie,  
reflectie en feedback zijn als belangrijke hulpbronnen in de voorgaande hoofdstukken reeds aan de  
orde gekomen. 

Andere belangrijke hulpbronnen bij het realiseren van kwaliteit van verpleeghuiszorg die aanwezig én op 
orde moeten zijn, ook in tijden van reorganisatie, fusie en wisseling in management en bestuur, zijn:
• De gebouwde omgeving (o.a. vastgoed, onderhoud, buitenruimtes, woonoppervlakte, bewegingsruimte 

per cliënt, privacy en faciliteiten voor terminale zorg); 
• Technologische hulpbronnen zoals ICT en gebruik van domotica, wearables, telemonitoring en ehealth; 
• Materialen en hulpmiddelen (o.a. beschikbaarheid, actualiteit, vindbaarheid en onderhoud);
• Facilitaire zaken (o.a. keuken, beveiliging, tuin, winkel, restaurant, receptie);
• Financiën en administratieve organisatie;
• De professionele relaties en samenwerkingsovereenkomsten met andere zorginstellingen, zoals 

ziekenhuizen, specialistenmaatschappen, apotheken, GGZinstellingen en afdelingen klinische geriatrie. 

De bovenstaande thema’s zijn niet expliciet aan de orde gekomen in de eerdere hoofdstukken van dit 
kwaliteitskader. De wijze waarop de inzet van juist deze hulpbronnen dienend is aan het primair proces 
wordt beschreven in het kwaliteitsplan en volgt daarin ook de stappen van samen leren en verbeteren: 
de evaluatie van inzet en gebruik van hulpbronnen, en kennisuitwisseling met collega zorgorganisaties 
van het lerend netwerk. Het openbaar maken van informatie vindt tenminste plaats via een jaarlijks 
kwaliteits verslag.
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