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Achtergrond
In de afgelopen jaren is de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen steeds meer onder druk 
komen te staan. In antwoord op deze ontwikkeling presenteerde het ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) in 2015 het programma ‘Waardigheid en trots: 
liefdevolle zorg voor onze ouderen’, met als doel de kwaliteit van de verpleeghuiszorg te 
verbeteren en meer toekomstbestendig te maken. Als onderdeel van Waardigheid en 
trots (W&t) kregen organisaties met urgente kwaliteitsproblemen intensieve begeleiding 
om de kwaliteit van zorg te verbeteren. Het doel van dit onderzoek was om te evalueren 
in welke mate de kwaliteit van zorg is verbeterd bij organisaties die deelnamen aan W&t 
en om inzicht te krijgen in de belangrijkste werkzame elementen en geleerde lessen. Dit 
rapport geeft een uitgebreide beschrijving van de onderzoeksmethodiek en resultaten. 

In 36 verpleeghuisorganisaties is de kwaliteit van zorg op twee momenten bepaald:  
tijdens de start van het traject en na afloop van het traject. Het onderzoek richtte zich 
specifiek op de thema’s Persoonsgerichte zorg (PGZ) en Veiligheid. De kwaliteit van  
zorg is bepaald op basis van beschikbare documentatie over de trajecten, waaronder  
de plannen van aanpak en eindevaluaties. Daarnaast zijn uit de documenten interventies 
en randvoorwaarden gehaald voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg. Om de  
resultaten uit de documentanalyse te verrijken zijn bij 43 medewerkers en coaches uit  
12 organisaties semigestructureerde interviews afgenomen.  

Onderzoeksvraag 1: Is de kwaliteit van zorg verbeterd bij de deelnemende  
organisaties?
Vrijwel alle verpleeghuisorganisaties binnen dit onderzoek lieten een grote vooruit-
gang zien in de kwaliteit van zorg op de thema’s PGZ en Veiligheid. Na afloop van het 
W&t-programma was bij ruim de helft van de organisaties de zorg op orde en geen van 

de organisaties scoorde nog onvoldoende op PGZ en Veiligheid. Organisaties en coaches 
zagen meer bewustwording van en aandacht voor persoonsgerichte zorg als grootste 
opbrengst van het programma. Daarnaast gaven coaches aan dat het methodisch werken 
binnen organisaties is versterkt, zowel op strategisch als uitvoerend niveau. Hierdoor 
hebben organisaties meer grip gekregen op het proces van kwaliteitsverbetering.

Onderzoeksvraag 2: Welke interventies droegen het meest bij aan  
verbetering?
In aanvulling op deze resultaten heeft het onderzoek inzicht gegeven in veelgebruikte 
interventies om de kwaliteit van zorg op de thema’s PGZ en Veiligheid te verbeteren. 
Belangrijke elementen voor verbetering op beide thema’s waren het beleggen van rollen 
en verantwoordelijkheden bij (zorg)medewerkers en non-formeel leren (het invoeren van 
evaluatie- en reflectiemomenten en overdracht van kennis door ‘coaching on the job’). 
In de verbeteraanpak van de organisaties kwamen veel onderdelen terug van de ‘lerende 
organisatie’, zoals het formuleren van een visie, het organiseren van reflectie en dialoog 
en ruimte voor teamleren. Dit suggereert dat W&t heeft bijgedragen aan het vormgeven 
van leren en verbeteren in de deelnemende organisaties.

Onderzoeksvraag 3: Welke randvoorwaarden waren het meest van invloed 
op de verbetering?
Bij alle geïncludeerde organisaties was een groot aantal randvoorwaarden voor goede 
kwaliteit van zorg niet of onvoldoende aanwezig bij de start van het traject. Het aanpak-
ken van de randvoorwaarden vormde een belangrijk onderdeel van de verbeterplannen 
van de organisaties. Factoren die als essentieel werden ervaren voor het slagen van het 
traject hadden met name betrekking op ‘cultuur en gedrag’, zoals de inzet en betrokken-
heid van bestuur en management, daadkrachtig leiderschap, en de aanwezigheid van 
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zogenoemde kartrekkers op de locatie of in het team. Bovendien hielden een negatieve 
sfeer of angstcultuur binnen teams en een ‘eilandjescultuur’ binnen de organisatie  
verband met een lagere kwaliteit van zorg na afloop van het traject. 

Onderzoeksvraag 4: Op welke manier droegen de verschillende  
programma onderdelen bij?
Belangrijke werkzame programmaonderdelen van W&t waren de probleemanalyse, 
het opstellen van een breed gedragen plan van aanpak en de langdurige en intensieve 
ondersteuning van ervaren coaches. De analyse en het plan van aanpak gaven richting 
en structuur aan het veranderproces en droegen bij aan motivatie en commitment vanuit 
de organisatie om de zorg daadwerkelijk anders in te richten. Tegelijkertijd ervaarden 
verschillende geïnterviewden het format van de rapportages als uitgebreid en bureau-
cratisch. Externe coaches boden de scherpe en objectieve blik van een buitenstaander  
en brachten kennis en ervaring uit andere trajecten in. De deelnemende organisaties 
hechtten veel waarde aan de inzet van een strategisch coach én een primair proces coach.  

Conclusie
Uit dit evaluatieonderzoek blijkt dat het programma Waardigheid en trots grote  
meerwaarde heeft gehad voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuis-
organisaties met urgente kwaliteitsproblemen. In de deelnemende organisaties was 
de zorg na afloop van het traject veiliger en meer persoonsgericht. Dit sluit aan bij de 
doelstellingen van het programma om de risico’s op kwaliteitstekorten weg te nemen 
en om de relatie tussen cliënt, naaste en professional centraal te stellen. Of organisaties 
met urgente kwaliteitsproblemen zelfstandig tot vergelijkbare verbeteringen kunnen 
komen is hier niet onderzocht. Ook moet vervolgonderzoek uitwijzen in hoeverre de 
behaalde resultaten na afloop van het programma kunnen worden behouden. De geleer-
de lessen uit dit onderzoek bieden aanknopingspunten om kwaliteitsverbetering in de 
verpleeghuis sector zowel op vorm als op inhoud verder te professionaliseren.
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Door verschillende ontwikkelingen is de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen in de 
afgelopen jaren steeds meer onder druk komen te staan. Het aandeel 80- en 90-plus-
sers in de samenleving neemt toe1 en bovendien blijven ouderen langer thuis wonen1,2. 
Hierdoor is er vaak sprake van een complexere zorgvraag wanneer zij uiteindelijk naar 
een zorg instelling verhuizen 3,4. Daarbij heeft een toenemend aantal cliënten te maken 
met psychogeriatrische problemen 4,5 en bestaat er in veel organisaties een tekort aan 
(deskundig) personeel 6,7. Deze ontwikkelingen onderstrepen het belang van blijvende 
aandacht voor de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen. 

Om die reden presenteerde het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) 
in februari 2015 haar plan van aanpak voor het programma ‘Waardigheid en trots: liefde-
volle zorg voor onze ouderen’.8 Met dit programma beoogde het ministerie ‘de kwaliteit 
van de verpleeghuiszorg te verbeteren en meer toekomstbestendig te maken’. Hiertoe 
waren twee doelstellingen geformuleerd: 
1   Het op korte termijn wegnemen van risico’s op kwaliteitstekorten zoals geconstateerd 

door de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
2   Het centraal stellen van de relatie tussen de cliënt, zijn naasten en de professional ten 

behoeve van liefdevolle zorg voor ouderen.

In het gesprek over kwaliteit van zorg in verpleeghuizen nemen kwaliteit van leven en 
welzijn van cliënten (en hun naasten) een belangrijke plek in 9-11. Naast veilige (medische) 
zorg vormen een zinvolle daginvulling en aandacht voor de wensen, behoeften en eigen 
regie van de cliënt belangrijke uitgangspunten 9-11. Deze persoonsgerichte benadering 
kan ontstaan vanuit een sterk samenspel in de driehoek van zorgmedewerker, cliënt en 
naaste 9,12. De ervaring van cliënten en naasten met de geboden zorg is daarmee tevens 
een belangrijke graadmeter voor kwaliteit geworden 11,13.

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg schetst de uitgangspunten voor een goede  
kwaliteit van zorg in verpleeghuizen 9. In acht thema’s beschrijft het kader wat cliënten  
en naasten mogen verwachten van de verpleeghuiszorg, aan welke randvoorwaarden 
organisaties daarvoor moeten voldoen en hoe toezicht op en verantwoording van 
kwaliteit van zorg eruitziet. Hierbij ligt de nadruk op samen leren en verbeteren als basis 
voor kwaliteitsverbetering. In aansluiting op het kwaliteitskader geeft het toetsingskader 
verpleeghuiszorg weer welke normen de IGJ hanteert om de kwaliteit van de  
verpleeghuiszorg te beoordelen 14.  

Figuur 1  |  De acht thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg

1.1	 Kwaliteit	van	zorg	in	verpleeghuizen

1

KWALITEITSKADER VERPLEEGHUISZORG
Samen leren en verbeteren

Inhoudelijke thema’s

Randvoorwaarden

www.waardigheidentrots.nl 

Inhoud

Randvoorwaarden



7 Aandacht voor kwaliteit  |  Inleiding en onderzoeksvragen

Binnen het programma Waardigheid en trots (W&t) kregen ruim 60 organisaties met 
urgente kwaliteitsproblemen intensieve begeleiding om de kwaliteit en veiligheid van de 
zorg te verbeteren. In deze zogenoemde ‘kwaliteitstrajecten’ vormden de vijf thema’s uit 
het plan van aanpak van W&t het uitgangspunt: 
1 samenwerking tussen cliënt, informele zorg en zorgverlener (persoonsgerichte zorg) 
2 basis op orde: veilige zorg 
3 ruimte voor en kwaliteit van professionals 
4 bestuurlijk leiderschap 
5 openheid en transparantie 

Na de introductie van het kwaliteitskader in 2017 9 gingen de vijf thema’s van W&t op in 
de acht thema’s van het kwaliteitskader (figuur 1).

Als onderdeel van W&t kregen organisaties begeleiding van zowel een strategisch coach 
(sturing en beleid) als een primair proces coach (realisatie op de werkvloer); de coördi-
natie van de coaching was belegd bij tranchemanagers (figuur 2). In aanloop naar het 
traject vond een intakegesprek plaats tussen organisatie en tranchemanager om de vraag 
vanuit de organisatie te verhelderen en de wederzijdse verwachtingen te schetsen; naar 
aanleiding van dit gesprek stelde de tranchemanager passende coaches voor aan de 
organisatie.

Bij de probleemanalyse vormden de coaches samen met de organisatie een beeld van  
de stand van zaken op de vijf thema’s van W&t; ze baseerden zich hierbij onder andere  
op audits, gesprekken met bestuur en management, personele bezetting en IGJ-rappor-
tages. Als onderdeel van de analyse keken ze ook naar de belangrijkste kansen en uit da-
gingen voor het verbetertraject. Op basis van de probleemanalyse kwamen coaches en 
organisaties gezamenlijk tot een plan van aanpak met daarin de doelstellingen per pijler 
en de beoogde interventies. In een tussen- en eindevaluatie reflecteerden zij vervolgens 
op de voortgang van het traject en op de behaalde resultaten. 

Figuur 2  |  De onderdelen van het programma W&t op organisatieniveau. 

Organisatie-overstijgende onderdelen, zoals kennisuitwisseling via bijeenkomsten en de 

W&t-website, maakten geen deel uit van dit onderzoek.  
 

1.2	 Programma	Waardigheid	en	trots	en	de	kwaliteitstrajecten
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Het doel van dit onderzoek is om te evalueren in welke mate de kwaliteit van zorg is  
verbeterd bij organisaties die deelnamen aan het programma W&t en om inzicht te krij-
gen in de belangrijkste werkzame elementen en geleerde lessen binnen het programma. 
Hierbij komt zowel de verbetering in de kwaliteit van zorg aan bod als de uitvoering van 
het programma. In het onderzoek vormt het perspectief van de deelnemende organisa-
ties steeds het uitgangspunt. 

Binnen het onderzoek zijn vier onderzoeksvragen geformuleerd:

1  In welke mate is de kwaliteit van zorg binnen de deelnemende organisaties  
ver beterd tussen het begin en het eind van het ondersteuningsprogramma?

2  Welke interventies droegen het meest bij aan verbetering van de kwaliteit van zorg  
en op welke manier?

3  Welke randvoorwaarden waren het meest van invloed op het verbeteren van de  
kwaliteit van zorg en op welke manier?

4  Op welke manier droegen de verschillende programmaonderdelen van W&t bij aan  
de uitvoering van het verbetertraject?

In dit onderzoek dient het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg als referentiekader voor het 
beoordelen van en reflecteren op kwaliteit van zorg in de deelnemende trajecten. 
Hierbij richten we ons op de twee zorginhoudelijke thema’s binnen W&t: Persoons gerichte 
zorg (PGZ) en Veiligheid. Deze thema’s zijn inhoudelijk direct vergelijkbaar met de gelijk-
namige thema’s van het kwaliteitskader en hebben ook een belangrijke plek in het toet-
singskader van de IGJ. Daarnaast representeren ze zowel de ‘harde kanten’ (protocollen, 
indicatoren) als de ‘zachte kanten’ (relaties, interactie) van de zorg.

Leeswijzer
In hoofdstuk 2 van dit rapport beschrijven we de methoden die zijn gebruikt binnen het 
onderzoek (documentanalyse en interviews). De resultaten van het onderzoek zijn uit-
gewerkt in hoofdstuk 3 (figuur 3). In hoofdstuk 4 reflecteren we op de resultaten en op  
de gebruikte methoden en gaan we in op aanbevelingen voor de praktijk van de  
verpleeghuiszorg. 

Figuur 3  |  Schematisch overzicht van de opbouw van het onderzoek met bijbehorende  

resultaatparagrafen 

1.3	 Uitwerking	van	het	onderzoek	en	leeswijzer

1

3.1 Kwaliteit van zorg

3.2 Interventies
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Figuur 4 geeft een stroomschema van de selectie van organisaties voor het onderzoek: 
van de 65 organisaties die startten met het W&t-programma hebben we alle trajecten 
geïncludeerd (n=38) die zijn afgerond na 30 juni 2018 en voor 1 februari 2020 (startdatum 
van het onderzoek). Van deze 38 trajecten waren er 2 niet gedocumenteerd volgens de  
5 thema’s van W&t; in totaal zijn daarom 36 organisaties meegenomen in dit onderzoek. 
De peildatum van 30 juni 2018 is aangehouden, zodat de kans groter is dat medewerkers 
die een belangrijke rol hebben gespeeld in het traject nog bij de organisatie werken en 
vragen over het traject nog goed kunnen beantwoorden. 

Figuur 4  |  Stroomschema van de selectie van organisaties voor het onderzoek

Kenmerken van de deelnemende organisaties
Tabel 1 geeft een overzicht van de belangrijkste kenmerken van de 36 geïncludeerde  
organisaties. Verbetertrajecten vonden zowel bij kleine, middelgrote als grote organisaties 
en verspreid over Nederland plaats. Bij ruim driekwart van de trajecten was een negatief 
IGJ-rapport aanleiding tot deelname aan W&t. Bijna de helft van de organisaties stond bij 
de start van het traject onder verscherpt toezicht van de IGJ.

Tabel 1  |  Kenmerken van de geïncludeerde organisaties (n= 36)

Looptijd traject gem 2 ± 1 jaar

Grootte organisatie

1-2 locaties n= 14 39%

3-10 locaties n= 10 28%

>10 locaties n= 12 33%

Regio

Noord (Groningen, Friesland, Drenthe) n= 5 14%

Oost (Overijssel, Gelderland) n= 6 17%

Zuid (Zeeland, Limburg, Noord-Brabant) n= 5 14%

West (Noord- en Zuid-Holland, Flevoland, Utrecht) n= 20 55%

Aanleiding deelname W&t

Negatief IGJ-rapport n= 28 78%

Waarvan onder verscherpt toezicht n= 16 44%

Uitslag probleemanalyse n= 5 14%

Overig n= 3 8%

2.1	 Voorbereiding	van	het	onderzoek

24 organisaties stopten na de intake

36 organisaties geïncludeerd in het W&t-onderzoek

89 organisaties intake vanaf 2015

65 organisaties startten met het W&t-programma

 18 trajecten afgerond vóór 30 juni 2018

 2 trajecten voortijdig afgebroken

 7 trajecten nog lopend op 1 februari 2020

 2 trajecten niet gedocumenteerd volgens pijlers W&t
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In de documentanalyse is de beschikbare documentatie bestudeerd over de deelnemende 
trajecten, waaronder de plannen van aanpak en eindevaluaties, om de scores van  
kwaliteit van zorg te bepalen en om interventies en randvoorwaarden te identificeren. 

Scoremodel kwaliteit van zorg
In de deelnemende organisaties is de kwaliteit van zorg op twee momenten bepaald: 
tijdens de start van het traject (basismeting) en na afloop van het traject (eindmeting).  
De thema’s Persoonsgerichte zorg (PGZ) en Veiligheid dienden hierbij als indicatoren voor 
de kwaliteit van zorg (zie ook 1.4). 

Voor het toekennen van de scores is voor beide thema’s een scoremodel ontwikkeld op 
basis van de ‘WOL-scan’ 15 (bijlage 1). Deze scan wordt binnen het vervolgprogramma 
Waardigheid en trots Op Locatie (WOL) gebruikt om te bepalen in hoeverre een locatie 
voldoet aan de acht thema’s van het kwaliteitskader. In de WOL-scan is elk thema uit-
gewerkt in meerdere deelthema’s (tabel 2). Aan ieder deelthema van PGZ en Veiligheid is 
op de volgende manier een score gegeven:
1=rood (voldoet niet)
2=oranje (aandachtspunt)
3=geel (gedeeltelijk op orde)
4=lichtgroen (op orde)
5=donkergroen (uitblinker)

De beoordelingscriteria uit de WOL-scan zijn aangevuld met bijpassende criteria uit het 
kwaliteitskader en toetsingskader; hierdoor kon zoveel mogelijk relevante informatie 
over PGZ en Veiligheid worden meegenomen in de bepaling van kwaliteit van zorg.

Toekennen scores kwaliteit van zorg
De scores voor PGZ en Veiligheid tijdens de basismeting zijn gebaseerd op informatie 
uit de plannen van aanpak van de deelnemende trajecten. De scores tijdens de eind-
meting zijn gebaseerd op de eindevaluaties. IGJ-rapporten die binnen 3 maanden voor 
of na het meetmoment zijn verschenen, wogen mee in de scoring. Drie onderzoekers 
waren betrokken bij het toekennen van de scores. Om subjectiviteit bij het toekennen te 
beperken, hebben steeds twee onderzoekers de basis- en eindmetingen onafhankelijk 
van elkaar beoordeeld. Daarbij zijn de basis- en eindmeting van één organisatie nooit 
door dezelfde twee onderzoekers gescoord. De definitieve score kwam tot stand tijdens 
een con sensusoverleg. Geen van de beoordelaars bleek achteraf systematisch hogere of 
lagere scores toe te kennen aan de (deel)thema’s PGZ en Veiligheid (onafhankelijke T-test; 
p>0.10). 

Het gemiddelde van de scores op de acht deelthema’s vormde de totaalscore op de 
thema’s PGZ en Veiligheid. Alle individuele deelthema’s wogen hierbij even zwaar mee. 
Als er onvoldoende informatie was om een score aan een deelthema toe te kennen, werd 
het deelthema opengelaten. Totaalscores zijn alleen berekend wanneer tenminste de 
helft van de deelthema’s was ingevuld. Er was geen significant verband tussen het aantal 
missende deelthema’s en de uiteindelijk toegekende totaalscore (Spearman correlatie 
test: p>0.10).

2.2	 Uitvoering	van	het	onderzoek:	documentanalyse
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Tabel 2  |  De verschillende deelthema’s binnen de thema’s PGZ en Veiligheid  

(gebaseerd op de WOL-scan 15)

De acht deelthema’s van het thema PGZ

Aandacht voor cliënten en naasten en respectvolle bejegening

Zorgleefplan: opstellen samen met cliënten / naasten

Zorgleefplan: opgesteld binnen 6 weken

Zorgleefplan: cliënten leren kennen (wensen, behoeften, voorkeuren)

Uitvoering van de zorg conform zorgleefplan

Multidisciplinaire samenwerking

Evaluatie van het zorgleefplan (samen met cliënten / naasten)

Wensen en behoeften cliënt uitgangspunt voor de zorg

De acht deelthema’s van het thema Veiligheid

Afspraken over veilige en verantwoorde zorg en samen leren

Signaleren van gezondheidsrisico’s bij cliënten

Melden incidenten cliënten (MIC) en medewerkers (MIM)

Opvolgen van MIC- / MIM-incidenten

Bevoegd- en bekwaamheid medewerkers ten aanzien van risicovolle handelingen

Beleid ten aanzien van medicatie en medicatieveiligheid

Zorg en Dwang: terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen

Hygiënisch werken en infectiepreventie

Scoren van interventies
Alle interventies op de thema’s PGZ en Veiligheid zijn verzameld in een excel-database. 
Hierbij hebben we de volgende definitie van een interventie gehanteerd: ‘een activiteit 
die is uitgevoerd om een gewenste verandering te realiseren’. De interventies zijn per

thema gescoord vanuit de plannen van aanpak van de deelnemende trajecten en indien 
van toepassing aangevuld met nieuw beschreven activiteiten uit de eindevaluaties.  
Vervolgens zijn de interventies ingedeeld naar de veranderfase waar de interventie  
betrekking op heeft (naar het model van Van Amelsvoort 16 (tabel 3)). 

Binnen elke veranderfase zijn de interventies vanuit de data (inductief) geclusterd in 
praktijkgerichte ‘bouwstenen voor verandering’. Hiertoe zijn de interventies eerst open 
gecodeerd en daarna in een herhaald proces geordend en samengevoegd (axiale  
co dering). De bouwstenen beschrijven wat organisaties kunnen doen om de kwaliteit 
van zorg op het thema te verbeteren; de interventies laten vervolgens zien hoe ze dat 
concreet kunnen aanpakken. Met de bouwstenen en bijbehorende interventies kunnen 
organisaties een passende verbeteraanpak op het thema samenstellen. 

Tabel 3  |  Beschrijving van de verschillende veranderfases waarin interventies kunnen worden 

ingezet (naar het model voor organisatievernieuwing van Van Amelsvoort)

Veranderfase Toelichting

Belichten Het bepalen van de stand van zaken op verschillende niveaus (huidige situatie). Onder-
delen hiervan zijn het verzamelen van indicatoren en het ophalen van (cliënt)ervaringen.

Richten Het bepalen van de beoogde doelsituatie (gewenste situatie).  
Onderdelen hiervan zijn het ontwikkelen van een visie en het bepalen van doelen. 

Inrichten Het (her)ontwerpen van de organisatie (uitwerken praktijkaanpak).
Onderdelen hiervan zijn het aanpassen van het primaire proces, het (door)ontwikkelen 
van hulpmiddelen en systemen en het invullen van rollen en verantwoordelijkheden.

Verrichten Het toewerken naar de gewenste veranderingen (uitvoering en leren).
Onderdelen hiervan zijn het ontwikkelen van de benodigde competenties van  
medewerkers en aandacht voor kortcyclisch leren en verbeteren.
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Scoren van randvoorwaarden
De randvoorwaarden die speelden vlak voor de start van het traject of tijdens het traject 
(zoals een bestuurswisseling of fusie) zijn gehaald uit de plannen van aanpak, notulen 
van het kernteam van W&t en kwartaalrapportages van de tranchemanagers. Onder 
randvoorwaarden verstaan we ‘alle factoren die van invloed zijn op het uitvoeren van het 
verbetertraject en het realiseren van de gewenste verandering’. Hiertoe horen ook zachte 
factoren zoals gedrag en cultuur. 

Voor het coderen van de randvoorwaarden is gekozen voor een combinatie van een  
deductieve en inductieve aanpak 17. De randvoorwaardelijke thema’s van het kwaliteits-
kader en het thema Leren en Verbeteren zijn gebruikt als theoretisch vertrekpunt voor 
het identificeren van factoren (figuur 1). Niet specifiek benoemde factoren in het  
kwaliteitskader die mogelijk wel relevant zijn voor de uitvoering van het traject zijn ook 
meegenomen, zoals een fusie tussen organisaties. 

Alle randvoorwaarden zijn in een excel-database gezet en open gecodeerd. Vervolgens 
zijn de toegekende codes in een herhaald proces geordend en samengevoegd (axiale 
codering). De gevonden factoren zijn ingedeeld in drie niveaus:
1  Strategie: factoren met betrekking tot strategische keuzes en de samenstelling van 

bestuur en management;
2 Proces: factoren met betrekking tot het primair proces en personeel;
3  Cultuur: factoren met betrekking tot cultuur en gedrag binnen de organisatie  

(gebaseerd op de ‘organisatorische driehoek’ van Guldenmund 18).



14 Aandacht voor kwaliteit  |  Gehanteerde onderzoeksmethoden2

Om de resultaten uit de documentanalyse verder te onderbouwen en te verdiepen en 
voor het beantwoorden van onderzoeksvraag 3 zijn semigestructureerde interviews 
afgenomen bij tranchemanagers, coaches, bestuurders, beleidsmedewerkers en  
uitvoerend medewerkers.

Selectie van organisaties en deelnemers
In totaal zijn 12 van de 36 deelnemende organisaties geselecteerd voor verdiepende 
interviews. Deze selectie is gemaakt op basis van de kenmerken van de organisaties zoals 
gepresenteerd in 2.1: looptijd van het traject, grootte van de organisatie, regio en een 
negatief IGJ-rapport / verscherpt toezicht als aanleiding voor deelname. Hierbij is zowel 
gelet op een goede spreiding van deze kenmerken, als op een representatieve afspiege-
ling van het totaal aantal organisaties. 

Binnen de 12 geselecteerde organisaties hebben we zowel strategisch en primair proces 
coaches als medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie geïnterviewd. Per 
geselecteerde organisatie zijn minimaal een coach en twee medewerkers bevraagd. In 
de interviews is gezorgd voor voldoende vertegenwoordiging vanuit alle verschillende 
perspectieven (tabel 4). De selectie van geïnterviewden uit de organisatie is gemaakt in 
afstemming met de bestuurder of de voormalig projectleider, op basis van betrokkenheid 
van medewerkers bij het verbetertraject. 

In totaal zijn 43 coaches en organisatiemedewerkers bevraagd in 27 interviews; in veel 
gevallen gaven organisatiemedewerkers er de voorkeur aan om gezamenlijk te worden 
geïnterviewd. Naast deze interviews zijn de tranchemanagers gevraagd om overstijgend 
te reflecteren op het W&t-programma (n=3). De tranchemanagers waren verantwoorde-
lijk voor de coördinatie van de coaching over de verschillende verbetertrajecten heen. 

Tabel 4  |  Overzicht van het aantal geïnterviewde personen per niveau / functie

Niveau / functie Aantal
geïnterviewden

Bestuurlijk niveau (bestuurder) 6

Beleidsmatig niveau (onder andere kwaliteitsmedewerker, projectleider, teamleider) 16

Uitvoerend niveau (verpleegkundige, EVV'er, verzorgende) 7

Strategisch coach 8

Primair proces coach 6

Tranchemanagers 3

Totaal 46

2.3	 Uitvoering	van	het	onderzoek:	interviews



15 Aandacht voor kwaliteit  |  Gehanteerde onderzoeksmethoden2

Topiclists voor de interviews
Voor de interviews zijn drie verschillende ‘topiclists’ opgesteld, één voor de tranche-
managers, één voor coaches, bestuurders en medewerkers op beleidsniveau en één voor 
uitvoerend medewerkers. De vragen uit de topiclist gingen over: de grootste opbrengst 
van het W&t-programma, de belangrijkste programmaonderdelen, de belangrijkste 
randvoorwaarden voor het verbeteren van PGZ en Veiligheid en de meest succesvolle 
interventies voor het verbeteren van PGZ en Veiligheid. Aan de tranchemanagers zijn ook 
vragen gesteld over de inclusie van de organisaties en over het verloop van hun trajecten. 
Aan de uitvoerend medewerkers is gevraagd in hoeverre ze bekend waren met het 
ondersteuningsprogramma, wat hun ervaringen waren met het programma en wat er 
volgens hen in het dagelijks werk is veranderd door deelname aan het programma. 

Uitvoering interviews en verwerking resultaten
De interviews zijn woordelijk getranscribeerd door een tweede onderzoeker. Na afloop 
werd de tekst gezamenlijk geïnterpreteerd, waar nodig aangevuld en per vraag geordend. 
De transcripties zijn vervolgens geanalyseerd in het tekstanalyseprogramma MaxQda 
volgens de gefundeerde theoriebenadering. Eerst zijn er codes toegekend aan de tekst-
fragmenten (open codering), waarna deze zijn geordend en gereduceerd tot een aantal 
kernthema’s (axiale codering). Waar mogelijk is overeenstemming gezocht met de codes 
van de documentanalyse. Alle tekstfragmenten zijn door één onderzoeker gecodeerd 
en door een tweede onderzoeker geverifieerd om subjectiviteit in het toekennen van de 
scores te beperken.
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2.4	 Privacywetgeving	en	bescherming	van	onderzoeksgegevens

2.5	 Transparantie	en	objectiviteit	binnen	het	onderzoek

Alle verzamelde informatie (documenten en interviews) is gepseudonimiseerd opgeslagen door middel 
van een identificatiecode. Alleen de onderzoekers hadden inzicht in welke organisatie hoorde bij welke 
code. Documenten met persoonsgegevens waren opgeslagen in beveiligde mappen en/of beveiligd 
met een wachtwoord. Alle organisaties hebben via het samenwerkingscontract voor deelname aan het 
W&t-programma toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens uit de verschillende rapportages. 
Alle geïnterviewden hebben voorafgaand aan het interview een schriftelijke toestemmingsverklaring 
getekend. De onderzoekers hebben vanuit hun functie geheimhoudingsplicht. 

De onderzoekers zijn niet betrokken geweest bij de opzet of uitvoering van het programma W&t. Om de 
onafhankelijkheid van het onderzoek te waarborgen keken twee externe auditoren kritisch mee op de  
uitvoering van het onderzoek. De audit bestond uit drie bijeenkomsten die zich richtten op:
1 De onderzoeksmethodiek en de navolgbaarheid van de toegekende scores voor PGZ en Veiligheid. 
2 De gevonden resultaten en de relevantie daarvan voor de verpleeghuissector. 
3 De conclusies en aanbevelingen vanuit het onderzoek. 

Ter voorbereiding op de eerste bijeenkomst kregen de auditoren toegang tot de ruwe onderzoeksgegevens 
(audit trail). Beide auditoren hebben een geheimhoudingsverklaring getekend.
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Verbetering in scores op de thema’s Persoonsgerichte zorg en Veiligheid
Figuur 5 laat zien dat de kwaliteit van zorg gemiddeld genomen op beide thema’s  
significant is verbeterd (gemiddelde 1,9 punt op een schaal van 1 tot 5 voor zowel PGZ als 
Veiligheid; gepaarde T-toets p<0.001). Ook de afzonderlijke trajecten lieten in bijna alle 
gevallen een verbetering zien.  

Figuur 5  |  De verandering in score van de afzonderlijke trajecten op het thema Persoonsgerichte 

zorg (links) en Veiligheid (rechts). De dikgedrukte lijn geeft het gemiddelde weer. Op elk thema was 

van twee organisaties onvoldoende informatie beschikbaar om de score op beide meetmomenten 

te kunnen bepalen.

3.1	 Verbetering	van	de	kwaliteit	van	zorg	en	grootste	opbrengst	van	het	programma

Belangrijkste bevindingen kwaliteit van zorg

In het onderzoek zijn de thema’s Persoonsgerichte zorg (PGZ) en Veiligheid 
gebruikt als indicatoren voor kwaliteit van zorg

Vrijwel alle verpleeghuisorganisaties binnen dit onderzoek lieten een  
vooruitgang zien in de kwaliteit van zorg op de thema’s PGZ en Veiligheid. 

Na afloop van het programma was bij ruim de helft van de organisaties 
de zorg op beide thema’s op orde. Bij de overige organisaties was de zorg 
gedeeltelijk op orde; geen van de organisaties scoorde nog onvoldoende. 

Organisaties en coaches zagen als grootste opbrengsten van het pro-
gramma: meer aandacht voor persoonsgerichte zorg, het versterken van 
methodisch werken en meer grip op kwaliteit. 

Verandering Persoonsgerichte zorg over tijd

basismeting basismetingeindmeting eindmeting

Verandering Veiligheid over tijd
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Figuur 6 geeft de verdeling van de totaalscores weer op de thema’s PGZ en Veiligheid 
voor 34 van de 36 organisaties. Op elk thema was voor twee organisaties onvoldoende 
informatie beschikbaar om een totaalscore te kunnen toekennen. Bij aanvang van het 
traject was de kwaliteit van zorg op PGZ en Veiligheid onvoldoende bij respectievelijk 
88% en 94% van de organisaties (score rood of oranje). Na afloop van het traject was 
de kwaliteit van PGZ en Veiligheid bij de meerderheid van de organisaties op orde (60% 
score lichtgroen).

Figuur 6  |  De verdeling van de totaalscores op de thema’s Persoonsgerichte zorg (PGZ) en  

Veiligheid. De totaalscores zijn het afgeronde gemiddelde van de scores op de deelthema’s.  

De totaalscores geven de kwaliteit van zorg weer tijdens de start van het traject (basismeting)  

na afloop van het traject (eindmeting).
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Figuur 7 geeft de gemiddelde verandering in score weer tussen begin- en eindmeting per 
deelthema van PGZ en Veiligheid. Daaruit blijkt dat ook op alle losse deelthema’s verbe-
tering is opgetreden. Slechts op één deelthema (‘zorgleefplan (zlp) binnen zes weken’) 
kon geen verandering worden berekend, omdat de benodigde informatie in de meeste 
plannen niet was opgenomen. 

Figuur 7  |  De gemiddelde verandering in score tussen begin- en eindmeting per deelthema van 

PGZ (boven) en Veiligheid (onder). De blauwe balken geven de gemiddelde verandering weer van  

alle trajecten samen, +/- de standaardfout. In de meeste documenten ontbrak informatie over het 

deelthema ‘zorgleefplan (zlp) binnen 6 weken’: op dit deelthema kon daarom geen verandering 

worden berekend.
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Grootste opbrengst van het programma Waardigheid en trots
Het beeld uit de interviews sloot aan bij de bovengenoemde resultaten. Zowel zorg-
organisaties als coaches noemden meer bewustwording van en aandacht voor persoons-
gerichte zorg als grootste opbrengst van de deelname aan W&t. In veel interviews kwam 
bijvoorbeeld terug dat er ‘een boost is gegeven aan persoonsgerichte zorg en welzijn’, 
dat er ‘meer focus is gekomen op wie de bewoner is als persoon’ of dat ‘welzijn naar een 
hoger niveau is getild’. Hierdoor ‘sluit de zorg beter aan bij de belevingswereld van de 
cliënt’. Deze ervaringen onderstrepen de waarde van de gevonden verbeteringen op het 
thema PGZ. 

Verpleegkundige: ‘Ik was al gewend om belevingsgericht te werken, maar je merkt dat je 
anders gaat denken. De beleving over de mensen wordt anders. Dit maakt het werk plezieriger, 
en dat krijg je ook terug van cliënten.’ 

Specifiek voor zorgorganisaties is W&t ook op andere manieren van meerwaarde  
geweest. Medewerkers noemden hierbij onder andere dat het programma hen meer 
structuur, een betere samenwerking en meer eenduidigheid in werkprocessen heeft  
opgeleverd. Figuur 8 laat de meerwaarde zien van deelname aan W&t voor  
zorgorganisaties aan de hand van quotes.

In aanvulling op de grootste opbrengsten volgens zorgorganisaties gaven verschillende 
coaches aan dat W&t-organisaties meer bewust heeft gemaakt van de kwaliteit van zorg: 
‘waar staan we, waar moet het naartoe en welke stappen moeten we dan nemen?’ Ook 
benoemden coaches dat het methodisch werken binnen organisaties is versterkt, zowel 
op strategisch als op uitvoerend niveau. Het gebrek aan methodisch werken resulteerde 
in ‘fouten, onduidelijkheden en het niet nakomen van afspraken’. Door hieraan te werken 
hebben organisaties weer ‘meer grip gekregen op kwaliteit en op de sturing van kwali-
teit’. Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg geeft daarbij ‘een goede leidraad om naar de 
basis te gaan van wat je moet doen’.

3
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Figuur 8  |  De grootste opbrengst van het programma volgens zorgorganisaties

Bestuurder:

‘Mede vanuit de goede 

basis hebben we nu in  

de crisis van corona  

kunnen excelleren’

EVV'er:

‘Er is meer teamgevoel  

ontstaan, meer openheid  

naar elkaar, meer  

overleg’

Bestuurder:

‘Het programma heeft

weer structuur gebracht in de 

organisatie. De input van de coach 

heeft enorm geholpen om het 

huis weer recht te zetten’

Verpleegkundige:

‘Op teamniveau en  

afdelingsniveau is er aandacht 

gekomen voor samenwerken,  

wat daardoor verbeterd is’

Beleidsmedewerker:

‘Medewerkers hebben meer  

vertrouwen gekregen in de sturing 

op kwaliteit. We weten dat er  

verbeterpunten zijn maar we zijn  

er al mee bezig’ 

Beleidsmedewerker:

‘Het proces is eenduidig  

geworden en er zijn duidelijke  

afspraken gemaakt met alle  

betrokken partijen: de  puzzel stukjes 

zijn bij elkaar gebracht’ 

Verpleegkundige:

‘Mensen voelen zich nu meer 

verantwoordelijk en de  

verantwoordelijkheid 

is duidelijker belegd bij  

bepaalde personen’ 

EVV’er:

‘Het is een veel  

prettiger huis geworden. Nu 

gaan er weer goede verhalen 

rond en dat trekt meteen 

weer personeel aan’ 

3
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Interventies voor het verbeteren van Persoonsgerichte zorg
In de documentanalyse hebben we gekeken welke interventies zijn benoemd om ver-
betering te realiseren op de thema’s PGZ en Veiligheid. Figuur 9 geeft inzicht in de 
manieren waarop is gewerkt aan verbetering op het thema PGZ. De losse interventies 
zijn hierbij geclusterd in praktijkgerichte bouwstenen voor verandering. De bouwstenen 

beschrijven wat organisaties kunnen doen om de kwaliteit van zorg op het thema te 
verbeteren; de interventies laten vervolgens zien hoe ze dat concreet kunnen aanpakken. 
Met de bouwstenen en bijbehorende interventies kunnen organisaties een passende 
verbeteraanpak op het thema samenstellen. 

In de fase belichten was zowel aandacht voor een objectieve beoordeling van persoons-
gerichte zorg via harde indicatoren, als voor de beleving van cliënten en naasten.  
Daarnaast lag de nadruk op het achterhalen van de wensen en behoeften van cliënten 
als uitgangspunt voor het zorgleefplan. In de fase richten kwam het vastleggen van de 
zorg- en ondersteuningsbehoefte van de cliënt dan ook naar voren, net als het gezamenlijk 
ontwikkelen van een visie op persoonsgerichte zorg. Ook zetten organisaties in op het  
formuleren van verbeteracties in teams naar aanleiding van audits of cliënttevreden-
heidsonderzoek en op het uitwerken van de visie op teamniveau. 

In de fase inrichten kregen de visie en verbeterplannen verder invulling door het (door-)
ontwikkelen van hulpmiddelen en systemen (waaronder het Electronisch Cliënten  
Dossier (ECD)), het herzien van processen, werkwijzen en samenwerkingsafspraken  
(bijvoorbeeld over het zorgleefplan, methodisch werken en Multi Disciplinair Overleg 
(MDO)) en het invullen van de rollen en taken van onder andere aandachtsvelders en 
(kwaliteits)verpleegkundigen. Tot slot was er in de fase verrichten oog voor de kennis  
en vaardigheden van medewerkers, waarbij het accent lag op het non-formele leren  
(evaluatie en reflectie en coaching on the job).

3.2	 Interventies	voor	het	verbeteren	van	Persoonsgerichte	zorg	en	Veiligheid

Belangrijkste bevindingen interventies 

Het onderzoek heeft inzicht gegeven in veel gebruikte interventies om  
de kwaliteit van zorg op de thema’s PGZ en Veiligheid te verbeteren.

De interventies richtten zich op alle fasen van het veranderproces, te 
weten belichten (inzicht in huidige situatie), richten (gewenste situatie), 
inrichten (uitwerken praktijkaanpak) en verrichten (uitvoeren plan van 
aanpak en leren).

Ondanks de inhoudelijke verschillen tussen PGZ en Veiligheid zat er veel 
overlap in de verbeteraanpak op beide thema’s.

Organisaties benoemden als meest succesvolle interventies onder andere 
het invullen van rollen en verantwoordelijkheden (waaronder aandachts-
velders en kwaliteitsverpleeg kundigen) en non-formeel leren (evaluatie 
en reflectie en coaching on the job).
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Figuur 9  |  Interventies voor  

Persoonsgerichte zorg (PGZ) uit 

de documentanalyse ingedeeld 

naar veranderfase.  

De interventies zijn geclusterd 

in praktijkgerichte bouwstenen 

voor verandering (dikgedrukt). 

De bouwstenen beschrijven wat 

organisaties kunnen doen om de 

kwaliteit van zorg op het thema 

te verbeteren; de interventies 

laten vervolgens zien hoe ze dat 

concreet kunnen aanpakken. 

** De bouwstenen en interven-

ties die in de interviews als meest 

succesvol zijn benoemd. 
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 BELICHTEN
→ inzicht in huidige situatie

Evalueren (onderdelen van) persoonsgerichte zorg

Interne audits (met name op kwaliteit zorgleefplannen)

Ophalen van ervaringen cliënten / naasten 

Onderzoek cliënttevredenheid

Gesprek / bijeenkomst naasten

Inzicht krijgen in wensen / behoeften cliënt **

Gesprekken met cliënten en naasten

Ophalen levensverhaal / levensgeschiedenis

Uitwerken van visie op persoonsgerichte zorg

(Dialoog)sessies; zeepkistbijeenkomsten

Teamafspraken / teamactieplan
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Scholing (incl klinische lessen, e-learning); 

Training; Workshops

Organiseren van evaluatie en reflectie 

Intervisie / casuïstiek; Teambijeenkomsten; 

Bewonersoverleg / omgangsoverleg; MDO

Organiseren van coaching on the job  **

Gericht op zorgmedewerkers / teams

Gericht op EVV’ers (coach de coach)

Inzetten van hulpmiddelen en systemen

Ontwikkelen instrumenten / handreikingen;

Digitalisering dossier (ECD); 

Aanpassen van processen en procedures **

(Her)inrichten van werkprocessen 

Invoeren werkwijze; Samenwerkingsafspraken

Invullen van rollen en verantwoordelijkheden **

Aandachtsvelder; (Kwaliteits)verpleegkundige

Inzet behandelaren; Inrichten werkgroep

 VERRICHTEN
→ uitvoeren en leren

 RICHTEN
→ bepalen gewenste situatie

 INRICHTEN
→ uitwerken praktijkaanpak
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Meest succesvolle interventies voor Persoonsgerichte zorg
In aanvulling op de documentanalyse is in de interviews gevraagd welke interventies 
(en daarmee bouwstenen) het meest succesvol waren om tot verbetering te komen.  
De vier bouwstenen die het meest naar voren zijn gekomen voor PGZ zijn hieronder 
verder uitgewerkt.   

Bouwsteen 1: Ophalen wensen en behoeften van de cliënt 
De geïnterviewden zien het leren kennen van de cliënt als het uitgangspunt voor per-
soonsgerichte zorg. Een coach gaf hierover aan: ‘het gesprek met de bewoner opent de 
luiken naar persoonsgerichte zorg’. Gesprekstools ondersteunen bij het ophalen van de 
wensen, behoeften en voorkeuren van (nieuwe) cliënten 19, zoals het ‘Levensboek’ 20, 
‘Goede dag, Slechte dag’ 20 en ‘Dit Vind Ik Ervan’ 21. Door de opgehaalde informatie  
vast te leggen in het zorgleefplan kunnen medewerkers, cliënten en naasten de zorg  
vervolgens aanpassen aan wat belangrijk is voor de cliënt. In de deelnemende organi-
saties kreeg het zorgleefplan inhoud vanuit verschillende persoonsgerichte concepten, 
waar onder Positieve Gezondheid 22 en Belevingsgerichte zorg 23.

Teamleider: ‘Het gaat om het gesprek met bewoners, van hart tot hart, wat houdt u bezig? Die 
gesprekken leveren ons heel veel op: we horen dingen over bewoners die we nog niet wisten.’  

Bouwsteen 2: Aanpassen van processen en procedures ten aanzien van persoons - 
gerichte zorg
Het borgen van persoonsgerichte zorg in processen en procesdures draagt bij aan een 
cultuur waarin de wensen en behoeften van de cliënt leidend zijn. Een coach zei hierover: 
‘Wil je persoonsgerichte zorg verzilveren, dan moet je dat in de processen terug zien’. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om het creëren van tijd voor het lezen van rapportages en het 

actief uitnodigen van cliënten en naasten bij de evaluatie van het zorgleefplan. Daarnaast 
kan het invoeren van werkwijzen en richtlijnen meer richting geven aan processen, zoals 
bij de invulling van het cliëntdossier, het rapporteren op doelen of het omgaan met 
onbegrepen gedrag. Tot slot draagt het maken van afspraken tussen zorg en behande-
ling bij aan betere multidisciplinaire samenwerking, bijvoorbeeld bij het werken met het 
zorgleefplan.  

Bestuurder: ‘De kracht zat vooral in persoonsgerichte zorg in de ‘Plan Do Check Act’ (PDCA)- 
cyclus krijgen, dus in het borgen, opvolging geven aan de wensen en behoeften van de cliënt. 
Het werd wel gedaan, maar het zat niet geborgd in een structuur en processen.’

Bouwsteen 3: Invullen van rollen en verantwoordelijkheden  ten aanzien van persoonsgerichte zorg
Het verdelen van rollen en taken brengt de beweging naar persoonsgerichte zorg van 
binnenuit op gang. Zo worden aandachtsvelders ingezet om onderwerpen onder de aan-
dacht te houden, zoals het opstellen en actueel houden van het zorgleefplan, methodisch 
werken en omgaan met onbegrepen gedrag. (Kwaliteits)verpleegkundigen bewaken de 
kwaliteit van zorg, met name de dossiervoering en het rapporteren op doelen, en sturen 
bij waar nodig. Dit doen ze onder andere door controles uit te voeren op de zorgleef-
plannen en door medewerkers in hun dagelijks werk te coachen. De beschikbaarheid  
en continuïteit van (eigen) behandelaren draagt bij aan betere afstemming met en 
profes sionalisering van teams, met name op het gebied van onbegrepen gedrag. 

Verzorgende: ‘De inzet van aandachtsvelders zorgde voor duidelijkheid over verantwoorde-
lijkheden. Bij wie kan je terecht voordat je bijvoorbeeld naar een arts gaat? Dat was een grote 
vooruitgang.’
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Bouwsteen 4: Organiseren van coaching on the job
Persoonsgerichte zorg krijgt in de praktijk vorm door als interne of externe coach dichtbij 
medewerkers en / of teams te gaan staan. Door hen een spiegel voor te houden en kennis 
en kunde in te brengen kan bewustwording ontstaan bij medewerkers van taakgericht 
werken. Dit ‘leren door te doen’ kreeg bij de deelnemende organisaties onder andere in-
vulling door voorbeeldgedrag, het gezamenlijk uitvoeren van taken (voordoen, meedoen, 
zelf doen) en door observatie en feedback geven. Vanuit de organisaties hadden met 
name (kwaliteits)verpleegkundigen een rol in de uitvoering hiervan. Inhoudelijk richtte 
de coaching zich op onderwerpen als het zorgleefplan en methodisch werken, gespreks-
voering, cliëntvolgend werken en onbegrepen gedrag. 

Directeur zorg: ‘Door medewerkers een spiegel voor te houden werden ze bewust van de  
eenzijdige focus op zorg en te weinig op welbevinden. Zo werd het vanuit de binnenkant ook 
meer legitiem om dat naar elkaar te benoemen.’ 

Interventies voor het verbeteren van Veiligheid
Figuur 10 geeft inzicht in de manieren waarop is gewerkt aan verbetering op het thema 
Veiligheid. De losse interventies zijn hierbij geclusterd in praktijkgerichte bouwstenen 
voor verandering. De bouwstenen beschrijven wat organisaties kunnen doen om de 
kwaliteit van zorg op het thema te verbeteren; de interventies laten vervolgens zien hoe 
ze dat concreet kunnen aanpakken. Met de bouwstenen en bijbehorende interventies 
kunnen organisaties een passende verbeteraanpak op het thema samenstellen.

In de fase belichten lag de nadruk op het verkrijgen van stuurinformatie met betrekking 
tot veilige zorg; enerzijds vanuit interne en externe audits en anderzijds vanuit het  
registreren van cijfers en het monitoren van processen. Daarnaast ging de aandacht uit 
naar het bijhouden en toetsen van de vakbekwaamheid van medewerkers ten aanzien 
van veilige zorg. In de fase richten zetten organisaties met name in op het uitwerken 
van een visie op veilige zorg en op het analyseren van MIC- / MIM-meldingen (Melding 
Incidenten Clienten en Melding Incidenten Medewerkers). Als vervolgstap hierop werden 
op team niveau verbeterplannen opgesteld en verbeteracties benoemd. 

Net als bij het thema Persoonsgerichte zorg kregen de verbeterplannen in de fase inrich-
ten verder invulling door het benutten van hulpmiddelen en systemen en het uitwerken 
van processen en werkwijzen (met name voor incidentmeldingen en medicatieveiligheid). 
Ook is aandacht besteed aan het definiëren van de rollen en verantwoordelijkheden van 
onder andere aandachtsvelders en (kwaliteits)verpleegkundigen. Tot slot was er in de 
fase verrichten oog voor de vakbewaamheid van medewerkers, waarbij evenveel nadruk 
lag op het formele leren (scholing en training) als op het non-formele leren (evaluatie en 
reflectie en coaching on the job).
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 BELICHTEN
→ inzicht in huidige situatie

Evalueren (onderdelen van) veilige zorg

Interne en externe audits

Inzicht krijgen in cijfers en processen

Registreren, meten, monitoren

Kwaliteitsanalyse / dashboard (overzicht cijfers)

Inzicht krijgen in vakbekwaamheid medewerkers

Bijhouden van kennis en vaardigheden

Toetsen van kennis en vaardigheden

Uitwerken van visie op veilige zorg

Formuleren of herijken van visie / beleid;

Verbeterplan opstellen in team 

Analyseren van MIC / MIM-meldingen **

In teamoverleg (gebruik Prisma-methode) 

In commissie / kwaliteitsoverleg; 

Bepalen vervolgstappen nav MIC / MIM-meldingen

Benoemen verbeteracties (in team / organisatiebreed)

Aanbieden van formeel leren

Scholing (incl klinische lessen, e-learning); 

Training (incl workshops)

Organiseren van evaluatie en reflectie **

Casuïstiekbespreking; Teambijeenkomsten

Organiseren van coaching on the job

Gericht op zorgmedewerkers; teams

Gericht op aandachtsvelders 

Inzetten van hulpmiddelen en systemen **

Ontwikkelen instrumenten / handreikingen; 

Systemen / tools; Praktische hulpmiddelen 

Aanpassen van processen en procedures

(Her)inrichten werkprocessen; 

Invoeren werkwijze / protocol

Invullen van rollen en verantwoordelijkheden **

Aandachtsvelder; (Kwaliteits)verpleegkundige

Inzet behandelaren; inrichten werkgroep

 VERRICHTEN
→ uitvoeren en leren

 RICHTEN
→ bepalen gewenste situatie

 INRICHTEN
→ uitwerken praktijkaanpak

Figuur 10  |  Interventies voor 

Veiligheid uit de documentanaly-

se ingedeeld naar veranderfase.  

De interventies zijn geclusterd 

in praktijkgerichte bouwstenen 

voor verandering (dikgedrukt). 

De bouwstenen beschrijven wat 

organisaties kunnen doen om de 

kwaliteit van zorg op het thema 

te verbeteren; de interventies 

laten vervolgens zien hoe ze dat 

concreet kunnen  

aanpakken.  

** De bouwstenen en interven-

ties die in de interviews als meest 

succesvol zijn benoemd. 
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Meest succesvolle interventies voor Veiligheid
Ook voor het thema Veiligheid is in de interviews gevraagd welke interventies (en  
daarmee bouwstenen) het meest succesvol waren om tot verbetering te komen. De  
vier bouwstenen die het meest naar voren zijn gekomen in de interviews zijn hieronder 
verder uitgewerkt.  

Bouwsteen 1: Analyseren van MIC- / MIM-meldingen en bepalen vervolgstappen
Stilstaan bij MIC- / MIM-meldingen helpt om kritisch na te denken waar dingen beter 
kunnen en hoe fouten kunnen worden voorkomen. Hierbij stilstaan ligt aan de basis 
voor leren en verbeteren in teams. Het analyseren van incidenten gebeurt veelal door de 
kwaliteitsverpleegkundige, teamleider of aandachtsvelder. Regelmatig wordt hiervoor de 
‘Prisma-methode’ ingezet 24. MIC-commissies houden organisatiebreed de opvolging van 
incidenten in de gaten en bespreken trends op organisatieniveau. Door middel van een 
leergesprek, casusbespreking of bordbespreking komt de analyse van incidenten structu-
reel terug in het teamoverleg. Het team benoemt vervolgens gezamenlijk verbeteracties, 
bijvoorbeeld met behulp van een (digitaal) verbeterbord.  

Manager zorg en behandeling: ‘We hebben gewerkt aan een veilige meldcultuur in combinatie 
met leren en verbeteren. De meldcultuur is daardoor ook verbeterd; het gaat niet meer om ‘wie 
heeft gemeld’, maar om ‘wat leren we ervan’? We spelen dus niet meer op de man, maar op de bal.’ 

Bouwsteen 2: Inzetten van hulpmiddelen en systemen
Hulpmiddelen en systemen ondersteunen medewerkers en teams bij de praktische 
uitvoering van veilige zorg. Het systematisch verzamelen en (digitaal) vastleggen van 
informatie zorgt voor overzicht en helpt om de PDCA-cyclus beter te doorlopen. Zo 
zijn organisaties bijvoorbeeld gaan werken met een digitaal meldformulier voor MIC- / 

MIM-incidenten, een vragenlijst voor het systematisch langsgaan van risicosignalen en 
tools voor het voorschrijven van medicatie. Daarnaast zijn ook hulpmiddelen ingezet ten 
behoeve van de ontwikkeling van teams, zoals een handboek met rolbeschrijving voor 
aandachtsvelders, een excel met overzicht van de vakbekwaamheid van medewerkers en 
het opnemen van scholingen en trainingen in het leermanagementsysteem. 

Primair proces coach: ‘Samen met de organisatie hebben we keuzes gemaakt over risico-
signalering; hoe wil je die afnemen en vastleggen in het dossier? Dat wordt dan ook weer 
gekoppeld aan het MDO. Het is helpend omdat je de PDCA-cyclus beter doorloopt.’  

Bouwsteen 3: Invullen van rollen en verantwoordelijkheden ten aanzien van veilige zorg 
Het verdelen van rollen en taken geeft structuur aan veilige zorg en draagt bij aan  
eigenaarschap en verantwoordelijkheid binnen teams. Aandachtsvelders dragen bij aan 
bewustzijn over veilige zorg, met name op het gebied van MIC / MIM, medicatieveiligheid 
en hygiëne. Ze doen dit door thema’s in het teamoverleg in te brengen, cijfers te delen, 
casussen te bespreken en audits uit te voeren. (Kwaliteits)verpleegkundigen monitoren 
indicatoren voor veilige zorg, voorzien teams van feedback en hebben een rol in het 
delen van kennis en ervaring door middel van scholing / training en coaching on the job. 
Organisatiebrede commissies, met name voor medicatieveiligheid en het analyseren van 
MIC- / MIM-meldingen, faciliteren het leren en verbeteren voor alle locaties en bieden 
beleidsmatige ondersteuning. 

Teamleider: ‘Wat ik als heel positief heb overgehouden aan het traject is dat we mensen in 
hun kracht hebben gezet, eigenaarschap hebben laten nemen en hen als een team verantwoor-
delijk hebben laten voelen, bijvoorbeeld door aandachtsvelders aan te stellen’. 
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Bouwsteen 4: Organiseren van evaluatie en reflectie
Regelmatige evaluatie en reflectie versterkt het urgentiebesef om de kwaliteit van zorg 
(verder) te verbeteren en draagt bij aan een manier van kijken en denken vanuit de be-
woner. Evaluatie en reflectie over de geleverde zorg vindt veelal plaats in teamoverleggen 
of in een MDO met behandelaren, zoals de specialist ouderengeneeskunde en de psycho-
loog. Dit gebeurt bijvoorbeeld in de vorm van intervisie of casuïstiekbespreking of door 
het betrekken van mantelzorgers. Belangrijke thema’s zijn wondzorg / decubitus, het 
terugdringen van vrijheidsbeperking, medicatieveiligheid en hygiëne. Binnen de teams 
gaat er ook veel aandacht uit naar het creëren van een ‘cultuur van openheid’, waarin 
medewerkers elkaar durven aanspreken en leren omgaan met feedback. 

Bestuurder: ‘Door maandelijkse kwaliteitsgesprekken te voeren met locatiemanagers en 
teamleiders hebben we echt een verandering teweeggebracht. Dit heeft ook gezorgd voor meer 
openheid en vertrouwen: medewerkers wordt niet verteld “dat doe je fout”, maar gevraagd 
“wat heb je nodig?”. Daardoor durven ze nu ook aan te geven wat er niet goed gaat.’

3
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Randvoorwaarden voor kwaliteit van zorg op verschillende niveaus
Uit de documentanalyse bleek dat bij alle deelnemende organisaties een groot aantal 
randvoorwaarden voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg niet op orde waren bij  
de start van het traject. Van alle randvoorwaarden had ongeveer 36% betrekking op  
het strategische beleid of de samenstelling van bestuur en management, 34% op de 
inrichting van het primaire proces en op personeel en 30% op cultuur en gedrag binnen 
de organisatie. Bijlage 2 geeft een overzicht van alle ontbrekende randvoorwaarden die 
bij minimaal een kwart van de organisaties is genoemd. Figuur 11 geeft de top 5 weer van 
de meest ontbrekende randvoorwaarden op elk van de drie niveaus. 

Hieronder worden de factoren uit figuur 11 per niveau verder toegelicht. Deze toelichtingen  
zijn gebaseerd op informatie uit de plannen van aanpak, notulen van het kernteam en 
tussenrapportages, aangevuld met relevante informatie uit de interviews. 

3.3	 Randvoorwaarden	voor	het	verbeteren	van	kwaliteit	van	zorg

Belangrijkste bevindingen randvoorwaarden 

Bij alle geïncludeerde organisaties was een groot aantal randvoorwaarden  
voor goede kwaliteit van zorg niet op orde bij de start van het traject. 

Het aanpakken van de randvoorwaarden vormde een belangrijk  
onderdeel van de ver beterplannen. 

Met name cultuur en gedragsfactoren waren van invloed op de uitvoering  
van het traject, zoals de inzet en betrokkenheid van bestuur en manage-
ment, urgentiebesef, veranderbereidheid van medewerkers, en de  
aan wezigheid van kartrekkers. 

Een negatieve sfeer of angstcultuur binnen teams en een ‘eilandjes-
cultuur’ hielden verband met een lagere kwaliteit van zorg na afloop van 
het traject. 
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Figuur 11  |  De top 5 meest genoemde randvoorwaarden voor het verbeteren van de kwaliteit van 

zorg die niet op orde waren bij de start van het traject. De randvoorwaarden komen uit de plannen 

van aanpak en zijn ingedeeld op drie niveaus van organisatieverandering: strategie, proces en 

cultuur en gedrag.

Toelichting randvoorwaarden op strategisch niveau
In alle deelnemende organisaties was er sprake van onvoldoende stuurinformatie over 
de kwaliteit van zorg (bijlage 2). Een goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem 
was vaak niet aanwezig of de aanwezige informatie werd onvoldoende geanalyseerd. 
Dit speelde zowel op organisatie-, locatie- als teamniveau. Als gevolg hiervan hadden 
bestuur en management onvoldoende grip op de stand van zaken en verbeterpunten 
binnen de organisatie. Hierdoor hadden ook de raad van toezicht (RvT) en andere stake-
holders te weinig zicht op wat er werkelijk speelde. In de interviews werd het sturen op 
kwaliteitsindicatoren en het creëren van grip genoemd als één van de grootste opbreng-
sten van het traject. 

Coach: ‘In de dagelijkse praktijk doet men gewoon de zorg, zo goed als mogelijk en met veel 
compassie. Maar grip hebben op wat doen we nu eigenlijk goed, en wat doen we nu eigenlijk 
niet goed, en die grip gestructureerd hebben. Ik zie in bijna alle trajecten dat dat ontbreekt.’

In ruim tweederde van de trajecten vond een wisseling van bestuur plaats voorafgaand 
aan en/of tijdens het traject. Coaches moesten dan steeds weer nieuwe relaties op-
bouwen en kwamen zo moeizaam vooruit. Ook voor de verbinding tussen management 
en werkvloer waren de wisselingen nadelig. Continuïteit in het bestuur en management 
werd daarom gezien als een belangrijke voorwaarde om te kunnen bouwen aan de  
kwaliteit van zorg. 

De helft van de deelnemende organisaties zat midden in een ingrijpende reorganisatie 
of had net een reorganisatie achter de rug. In de meeste gevallen betrof het de invoering 
van zelfsturende teams. De overgang naar deze vorm van zelforganisatie bleek vaak te 
snel doorgevoerd en / of te weinig begeleid, met nog meer onrust en onduidelijkheid bij 
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Onvoldoende stuurinformatie en GRIP
Wisselingen bestuur en management
Ingrijpende reorganisatie
Financieel kwetsbaar
Geen visie of aandacht voor leren

Onvoldoende methodisch werken
Onvoldoende personeel
Rollen en bevoegdheden onduidelijk
Veel invalkrachten
Visie niet uitgewerkt in processen

Hoge werkdruk en ziekteverzuim
Negatieve sfeer binnen teams
Gebrek aan daadkrachtig leiderschap
Onvoldoende verbinding staf - werkvloer
Gebrek aan eigenaarschap

STRATEGIE

KWALITEIT
VAN ZORG

PROCES CULTUUR & GEDRAG
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medewerkers tot gevolg. Teamleiders moesten meer gaan coachen in plaats van sturen, 
maar niet elke teamleider bleek daarvoor geschikt. In sommige gevallen kwam de  
transitie naar zelfsturing helemaal niet van de grond of is de reorganisatie weer terug-
gedraaid.

Bij tweederde van de organisaties was er bij aanvang van het verbetertraject sprake 
van een zorgelijke financiële situatie. Organisaties hadden zware verliezen geleden en 
moesten daarom flink bezuinigen. Hierdoor waren grote investeringen in personeel en 
middelen zoals ICT niet mogelijk. Door deelname aan W&t en door aanspraak te maken 
op de inzet van de kwaliteitsgelden* konden toch stappen worden gezet door coaching 
en het aannemen van meer personeel. 

Geen visie op of aandacht voor leren kwam in tweederde van de plannen naar voren als 
een belemmerende factor. Zo werd onvoldoende geld en tijd geïnvesteerd in scholing en 
werden BIG-registraties en opleidingen van medewerkers niet bijgehouden. Ook hadden 
deze organisaties vaak geen opleidingsplan of voerden ze het opgestelde plan niet uit. 
Soms was beschikbare scholing al verouderd en / of sloot scholing onvoldoende aan op de 
doelgroep. Medewerkers voelden zich daarom vakinhoudelijk onvoldoende ondersteund.

Toelichting randvoorwaarden op procesniveau
In alle geïncludeerde organisaties was het methodisch werken (systematisch en kort-
cyclisch werken volgens de PDCA-cyclus 25) onvoldoende verankerd in het proces. Vaak 
speelde dit probleem op meerdere lagen van de organisatie en ontbrak het aan een 
‘cultuur van leren en verbeteren’. Men reageerde op wat er zich aandiende en daarmee 
versnipperde de aandacht. Er werd onvoldoende gereflecteerd op het handelen, ver-
beteracties werden niet opgevolgd en oplossingen werden niet breder geïmplementeerd. 

Doordat projecten niet werden afgemaakt, verloren medewerkers het zicht op het ‘hoe, 
wat en waarom’ van een project. De coaches zagen het implementeren van methodisch 
werken in de dagelijkse praktijk als grootste opbrengst van het traject.

Beleidsmedewerker: ‘Mensen in hun rol zetten, afspraken maken, maar ook afronden, wie is 
er verantwoordelijk voor, wie pakt het op? Dat zie je nu op veel fronten terugkomen.’

In ruim driekwart van de organisaties was er een gebrek aan (deskundig) personeel.  
Dit werd mede veroorzaakt door de krappe arbeidsmarkt, financiële problemen, de 
toenemende complexiteit van de zorgvraag, de overgang van verzorgingstehuis naar 
verpleeghuis en de reputatie van de organisatie. 

Een andere belemmerende factor die in bijna alle organisaties speelde, was onduide-
lijkheid over rollen, taken en bevoegdheden. Zowel teamleiders als uitvoerend 
medewerkers waren zich onvoldoende bewust wat er van hen werd verwacht en binnen 
welke kaders ze zich mochten  bewegen. Teamtaken waren niet concreet uitgewerkt en 
vastgelegd, waardoor taken niet werden opgepakt of besluiten niet werden genomen. 
De overstap van een traditionele hiërarchische organisatiestructuur naar zelfsturende 
teams, waardoor een verschuiving plaatsvond in de taakverdeling, speelde hierbij een 
rol. Ook in de interviews kwam dit punt naar voren als belemmerende factor (zie ook het 
onderdeel eigenaarschap). 

Een groot verloop van personeel en hoog ziekteverzuim zorgden in de meeste organisa-
ties voor relatief veel invalkrachten en tijdelijke contracten. Bovendien was er vaak  
onvoldoende tijd om deze tijdelijke krachten goed in te werken, met als gevolg dis-
continuïteit in de zorgverlening en een lagere kwaliteit van zorg. Ook gaven de steeds 
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*  De kwaliteitsgelden zijn extra middelen die vanaf 2018 door de overheid beschikbaar zijn gesteld voor het realiseren van 

het kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Minimaal 85% van dit budget moet worden ingezet voor extra zorgpersoneel.
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wisselende gezichten onrust bij bewoners en in teams, waardoor de werkdruk nog meer 
toenam en de organisatie in een negatieve spiraal terecht komt.

In ruim de helft van de deelnemende organisaties was de visie onvoldoende uitgewerkt 
in concrete werkprocessen en gewenst gedrag. Teamleiders handelden individueel en 
werden niet gestuurd vanuit visie-gedreven kaders. Met andere woorden: de verbinding 
tussen beleid en uitvoering ontbrak. Plannen die het bestuur maakte, kwamen daarom 
niet tot uiting in teams. Medewerkers voelden zich op hun beurt weinig verbonden met 
de visie en waarden van de organisatie.  

Bestuurder: ‘We hebben onze kernwaarden concreet gemaakt op basis van bijeenkomsten 
met bewoners, verwanten, vrijwilligers en medewerkers. Dat werd als heel plezierig ervaren. 
De bewoners voelden zich gehoord en tegelijkertijd werden medewerkers zich bewust van het 
belang van persoonsgerichte zorg.’

Toelichting randvoorwaarden met betrekking tot cultuur & gedrag
In tweederde van de plannen werd gesproken over een hoge ervaren werkdruk en veel 
onrust en instabiliteit op de werkvloer. Dit ging gepaard met een hoog ziekteverzuim en 
een groot verloop van personeel. Ook was er relatief vaak sprake van een angstcultuur of 
negatieve sfeer binnen teams. Dit uitte zich onder andere in een gebrek aan vertrouwen 
in elkaars deskundigheid, een sfeer van klagen en kijken naar wat niet goed gaat, elkaar 
niet aan durven spreken, achterdocht en ‘oude garde tegen de nieuwe garde’. In vier  
interviews kwam de negatieve sfeer binnen teams of locaties terug als belangrijke belem-
merende factor. Deze negatieve sociale dynamiek bleek moeilijk te doorbreken. Soms  
kon een coach pas verder met het team als bepaalde medewerkers waren vervangen.

Coach: ‘Cultuur speelde een grote rol in de organisatie. Sommige medewerkers gaven anderen 
een gevoel van onveiligheid. Om deze cultuur te veranderen waren personeelswisselingen nodig.’

In tweederde van de plannen merkten coaches een gebrek aan daadkrachtig leider-
schap op, ofwel bij het bestuur, ofwel bij locatiemanagers en teamhoofden. Bestuurders 
maakten veel plannen, maar maakten vervolgens geen duidelijke keuzes over de uit-
voering. Of managers signaleerden wel problemen, maar namen vervolgens niet of te 
laat een besluit. Vaak ontbrak het deze organisaties niet alleen aan implementatiekracht 
maar ook aan een visie op leiderschap en bestuur. In de interviews benoemden met 
name coaches en tranchemanagers het gebrek aan daadkrachtig leiderschap als belang-
rijke belemmerende factor voor de voortgang van het traject.

In ruim de helft van de deelnemende organisaties was er onvoldoende verbinding tus-
sen het management en de werkvloer. Signalen over problemen in het primaire proces 
kwamen niet aan bij het management en medewerkers voelden zich onvoldoende gezien 
en gehoord. Aan de andere kant nam het management medewerkers onvoldoende mee 
in het vormgeven van organisatiebeleid. De communicatie via de lijn liep vaak stroef: 
bestuurders, locatiemanagers en teammanagers waren soms letterlijk niet zichtbaar en 
bestuurden vanachter hun bureau. 

Een groot aantal van de geïncludeerde zorgorganisaties functioneerde lange tijd  
top-down. Medewerkers waren daardoor niet gewend om zelf de regie te pakken en  
verantwoordelijkheid te nemen. Er heerste lange tijd een cultuur van gehoorzaamheid en 
afhankelijkheid. Bij de overgang naar zelfsturende teams moesten medewerkers ineens 
leren om zich zelfstandiger op te stellen. Ook heerste er in sommige teams een cultuur 
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van ieder voor zich en schoven medewerkers verantwoordelijkheden gemakkelijk af op 
anderen. Tijdens de interviews kwam aan bod dat eigenaarschap lastig van bovenaf 
opgelegd kan worden. Organisaties hebben het nemen van verantwoordelijkheid van 
onderaf gestimuleerd door medewerkers te laten meedenken en meebeslissen over  
het verbeterproces.

Randvoorwaarden die het meest van invloed waren op de uitvoering van 
het traject
In de interviews met coaches en organisatiemedewerkers is gevraagd welke randvoor-
waarden als meest belemmerend of bevorderend zijn ervaren voor de uitvoering van  
het traject. Over het algemeen bevestigden de geïnterviewden de gevonden randvoor-
waarden uit de documentanalyse. Wel viel op dat coaches en organisatiemedewerkers 
relatief meer kritische succesfactoren noemden die te maken hebben met ‘cultuur en 
gedrag’ (figuur 12). Naast de factoren uit de documentanalyse legden de geïnterviewden 
de nadruk op de inzet en betrokkenheid van bestuur en management, de mate van 
urgentiebesef, veranderbereidheid bij medewerkers, en de aanwezigheid van kartrekkers 
op de locatie of in het team. Deze factoren worden hieronder verder toegelicht. 

In alle interviews met coaches en tranchemanagers kwam het belang van de inzet en 
betrokkenheid van bestuur, management en RvT naar voren als belangrijke rand-
voorwaarde voor het slagen van het traject. Vragen die volgens hen relevant zijn om 
voor afgaand aan het traject te stellen zijn: ‘Staan bestuurder en management open voor  
verandering en feedback?’, ‘Zien ze het traject als moeten (voor de IGJ) of hebben ze er 
ook echt vertrouwen in?’ en ‘Krijgt het traject voldoende aandacht en prioriteit binnen de 
organisatie?’. Wanneer een bestuurder niet goed functioneert, is de betrokkenheid van 
de RvT essentieel om verder te komen met het programma.

Figuur 12  |  De verdeling van de randvoorwaarden voor het verbeteren van kwaliteit van zorg 

over de drie niveaus: strategie, proces en cultuur en gedrag. Links: Randvoorwaarden genoemd in 

de rapportages waren gelijk verdeeld over de drie niveaus. Rechts: Randvoorwaarden genoemd 

tijdens de interviews hadden relatief vaak betrekking op cultuur en gedrag. 

In een aantal organisaties was er weinig urgentiebesef. Soms had een bestuurder 
moeite om de ernst van de problemen in te zien of te accepteren. Pas na een aanwijzing 
van de IGJ ontstond er besef van de noodzaak tot het doorvoeren van organisatiebrede 
ver beteringen. Ook bij de uitvoerend medewerkers was er regelmatig een gebrek aan 
veranderbereidheid, oftewel aan motivatie en inzicht in het nut van de veranderingen. 
De mate waarin een bestuurder erin slaagde om bewustwording en motivatie te creëren 
bij medewerkers, zodat zij zélf met de vraag komen ‘hoe gaan we dat aanpakken?’, kwam 
in de interviews als belangrijke succesfactor naar voren. 
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De bestuurders en coaches benoemden ook geregeld het belang van de opstelling van 
teamhoofden en aandachtsvelders. De inzet en motivatie van deze personen was vaak 
belangrijker voor het slagen van de interventie dan de interventie zelf. Deze personen 
functioneren als kartrekkers en nemen de rest van de medewerkers mee door het goede 
voorbeeld te geven. Ze weten ook de visie van de organisatie uit te dragen en over te 
brengen aan de uitvoerende medewerkers. In trajecten waar op centrale posities mensen 
zaten die de visie en werkwijze niet begrepen of deelden, kwam de implementatie niet 
goed van de grond. 

Bestuurder: ‘Het zit meer in de juiste mensen in huis hebben, met talent, motivatie, en  
verantwoordelijkheidsgevoel, dan in de structuur verbeteren.’

Relatie randvoorwaarden en score eindmeting
In een exploratieve analyse hebben we de meest voorkomende randvoorwaarden verge-
leken tussen organisaties die bij de eindmeting op PGZ en Veiligheid ‘lichtgroen’ scoorden 
(zorg op orde) en organisaties die bij de eindmeting op beide thema’s ‘geel’ scoorden 
en waarbij het dus maar gedeeltelijk is gelukt de zorg op orde te krijgen. Er waren twee 
opvallende trends zichtbaar: 
• In 9 van de 10 organisaties die bij de eindmeting geel scoorden heerste er binnen 

teams een negatieve sfeer of angstcultuur. Dit was beduidend vaker dan organisa-
ties die bij de eindmeting lichtgroen scoorden (35%, Chi-kwadraat toets p<0.01). 

• Ook was er bij de geel-scorende organisaties vaker sprake van een ‘eilandjescultuur’ 
- een gesloten sfeer met weinig uitwisseling van kennis (50% vs. 20%, Chi-kwadraat 
toets p<0.1). Er waren geen sterke relaties met de overige contextuele factoren.

De resultaten van deze exploratieve analyse worden bevestigd in de interviews. 
Geïnterviewden noemden een relatief groot aantal cultuur- en gedragsfactoren die een 
essentiële rol hebben gespeeld in het verbeteren van de kwaliteit van zorg (figuur 12), 
waaronder de belemmerende rol van een negatieve sfeer binnen teams of locaties. Dit 
uitte zich onder andere in een gebrek aan vertrouwen in elkaars deskundigheid, een sfeer 
van klagen en kijken naar wat niet goed gaat, elkaar niet aan durven spreken, achterdocht 
en ‘oude garde tegen de nieuwe garde’. 
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Werkzame programmaonderdelen binnen organisaties
In de interviews is gevraagd op welke manier de verschillende onderdelen van het  
programma W&t bijdroegen aan de uitvoering van het verbetertraject. Figuur 13 geeft 
een overzicht van de programmaonderdelen; een korte beschrijving van deze onder - 
delen is te vinden in de inleiding van dit rapport (1.3). De onderdelen die het vaakst zijn 
besproken in de interviews en als het meest belangrijk werden gezien, zijn in oranje 
weergegeven en worden hieronder verder uitgewerkt.  

Figuur 13  |  De onderdelen van het programma Waardigheid en trots op organisatieniveau. De 

oranje gekleurde onderdelen zijn het vaakst besproken in de interviews en werden als het meest 

belangrijk gezien. 

3.4	 Onderdelen	van	het	programma	Waardigheid	en	trots
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Inzet van externe coaches als houvast en ‘vreemde ogen’
De geïnterviewden gaven aan dat coaches een belangrijke rol hebben in het definiëren 
van de belangrijkste verbeterpunten binnen de organisatie. Als externe weten ze vaak 
makkelijker de knelpunten boven tafel te krijgen en tot de kern van de vraag te komen, 
zowel op de ‘harde kanten’ (inhoud van de zorg) als op de ‘zachte kanten’ (samenspel 
binnen teams en tussen lagen). Op deze manier dragen coaches bij aan het vergroten van 
het urgentiebesef binnen de organisatie. Om de rol van coach goed te kunnen vervullen, 
is voldoende praktijkkennis van het primaire proces en van veranderkunde essentieel. 
Naast het bieden van een objectieve blik kunnen coaches ook tools en expertise aan-
reiken, onder andere door ervaringen vanuit andere organisaties in te brengen.

Manager zorg: ‘Het was voor ons echt een boei dat de coach er wekelijks was om steeds orde 
op zaken te stellen en te benadrukken dat we de basis op orde moesten krijgen; we moesten 
heel veel dingen oppakken die rammelden.’

Op uitvoerend niveau dragen coaches bij aan bewustwording en intrinsieke motivatie 
door een spiegel voor te houden en waar nodig de confrontatie te zoeken. Hiertoe zijn 
coaches veel aanwezig op de werkvloer, waarbij ze vaak letterlijk naast de medewerker 
gaan zitten, bijvoorbeeld bij het invullen van zorgdossiers. Vanuit deze nabijheid van de 
coach kan volgens de geïnterviewden een goed samenspel met medewerkers ontstaan: 
‘tijd maken, aanwezig zijn en samen bespreken hoe je het op gaat pakken’. Bovendien 
draagt nabijheid van de coach bij aan verbinding en vertrouwen.

Op beleids- en bestuursniveau kunnen coaches hun meerwaarde laten blijken door de 
rol van klankbord te vervullen. Bijvoorbeeld bij het opstellen van een locatievisie, door 
te helpen processen goed neer te zetten in de lijn of door de communicatie ‘tussen de 

lagen in’ te bevorderen. Hierbij is het belangrijk dat coaches meebewegen met wat de 
organisatie beoogt. Dit vraagt volgens de geïnterviewden met name om een goede klik 
tussen de bestuurder en de coaches, waarbij zij ‘samen optrekken, vanuit een gezamen-
lijk belang van zorgen voor kwetsbare mensen’.

Zowel zorgorganisaties als coaches benoemden dat het meerwaarde heeft om op  
verschillende lagen van de organisatie ondersteuning te bieden. Zij benadrukten dat 
duurzame verandering vraagt om begeleiding bij zowel de strategische sturing als bij  
de realisatie op de werkvloer. Binnen W&t werd hierin voorzien door de inzet van aparte 
strategisch coaches en primair proces coaches, waarbij de geïnterviewden aangaven  
dat een goede samenwerking tussen coaches onderling van cruciaal belang is voor het 
slagen van het traject. Ook gaven coaches aan dat het voor de borging van de resultaten 
belangrijk is dat de organisatie vanaf het begin eigenaar is van het veranderproces. Een 
strategisch coach omschreef dit als volgt: ‘Je moet niet willen redden, niet overnemen, 
maar zorgen dat de organisatie het vooral zelf doet’. Hier werd bijvoorbeeld aan bij-
gedragen door een ‘leidende coalitie’ of een veranderteam vanuit de organisatie in te 
richten. 

Probleemanalyse als basis voor het plan van aanpak
Een goede analyse van de stand van zaken binnen de organisatie helpt om ‘van taaiheid 
en geen zicht naar helderheid en inzicht’ te komen. Voor deze probleemanalyse baseert 
de coach zich bijvoorbeeld op de resultaten van audits, cijfers over de kwaliteit van zorg, 
beschikbaarheid van scholing en de personeelsformatie. Ook gaat de coach in gesprek 
met medewerkers uit verschillende lagen van de organisaties en, of loopt hij ter observa-
tie mee met verschillende functies. Afhankelijk van de grootte van de organisatie vindt de 
probleemanalyse per locatie of organisatiebreed plaats. 
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Aan de hand van de probleemanalyse kan de coach de noodzaak en de urgentie tot 
verandering bespreken met de organisatie. De analyse geeft inzicht waar de prioriteiten 
liggen en op welke thema’s verbetering nodig is. Bovendien maakt de analyse duidelijk 
‘hoe groot de afstand is tot wat verbeterd kan worden’. Het Kwaliteitskader Verpleeg-
huiszorg vormt hierbij steeds het uitgangspunt. 

Manager zorg en behandeling: ‘Het doen van zo’n probleemanalyse legt bloot wat de 
punten zijn waarop je kunt verbeteren en waar je mee aan de slag moet. Het creëert bewustzijn 
en begrip vanuit onderaf dat verandering nodig is.’  

Plan van aanpak en evaluaties als leidraad
Het plan van aanpak laat zien waar de zwakke plekken liggen binnen de organisatie en 
draagt zo bij aan het gevoel van urgentie om de zorg anders in te richten. Doordat de 
organisatie, samen met de coach, verantwoordelijk is voor het maken van het plan van 
aanpak ‘wordt de verandering van de organisatie zelf’. Verschillende geïnterviewden 
(met name coaches) beschouwden het opstellen van het plan van aanpak daarom als 
een interventie op zich. Door heldere doelen te stellen en daarop te sturen kan het plan 
van aanpak bovendien focus en houvast geven in het veranderproces. Dit draagt bij aan 
motivatie en commitment vanuit de organisatie voor het verbetertraject. De uitvoering 
van het plan van aanpak vraagt om een praktische uitwerking in concrete interventies en 
om een vertaling van deze interventies naar processen in de lijn. 

Bestuurder: ‘We hebben heel strak vastgehouden aan het plan van aanpak. We hebben vijf 
pijlers benoemd en die opgedeeld in subdoelen. Daar was makkelijk op te sturen. Het is op die 
manier aangehouden als harde leidraad en dat werkte wel.’

De tussen- en eindevaluaties helpen om het traject te monitoren en vooruitgang zicht-
baar te maken. Tussenevaluaties bieden ‘een moment van reflectie, om pas op de plaats 
te maken en weer terug op het spoor te komen’. De eindevaluatie is belangrijk om ook 
na het traject focus te houden; het laat zien welke onderdelen nog kwetsbaar zijn en wat 
ervoor nodig is om die te verstevigen.

Ondanks de toegevoegde waarde van het plan van aanpak en de evaluaties plaatsten 
verschillende geïnterviewden ook kanttekeningen bij deze rapportages. Zo benoemde 
een aantal coaches dat er ‘spanning zit tussen grip willen hebben op wat er gebeurt  
en werken in een veranderende context’. Een plan van aanpak voor 1,5 tot 2 jaar heeft 
volgens hen beperkte waarde, omdat de verbetering voor hen meer zit ‘in het proces dan 
in het plan’. Een strategisch coach gaf hierover aan: ‘Je weet niet wat er gaat gebeuren,  
we schrijven het allemaal netjes op maar morgen zal het anders zijn’. Ook gaven verschil-
lende coaches en organisaties aan het plan van aanpak en de evaluaties te uitgebreid te 
vinden en het als ‘dwingend en bureaucratie’ te ervaren. Een strategisch coach zei hier-
over: ‘Je moet altijd al die acht thema’s afgaan, terwijl je focuspunten hebt’.
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Verbeteringen in de kwaliteit van zorg
Vrijwel alle geïncludeerde organisaties lieten na het W&t-traject een vooruitgang zien in 
de kwaliteit van zorg op de thema’s PGZ en Veiligheid. Gemiddeld was deze verbetering 
op beide thema’s bijna twee punten; bijvoorbeeld van rood (zorg voldoet niet) naar geel 
(gedeeltelijk op orde) of van oranje (aandachtspunt) naar groen (op orde). Na afloop van 
het W&t-programma was bij ruim de helft van de organisaties de zorg op orde en geen 
van de organisaties scoorde nog rood of oranje op PGZ en Veiligheid. De vooruitgang  
in kwaliteit van zorg was vergelijkbaar voor de thema’s PGZ en Veiligheid en voor de  
verschillende deelthema’s. Wat niet zichtbaar wordt uit deze resultaten is de dynamiek 
van het verbeterproces. Verbeteringen kwamen met vele ‘pieken en dalen’ tot stand, 
vanwege personeelswisselingen, fusies en andere onvoorziene factoren. De analyse van 
de randvoorwaarden (3.3) geeft deels inzicht in de complexiteit van de context waarin 
deze trajecten zich afspeelden.

Bijna de helft van de organisaties stond bij aanvang van het traject onder verscherpt  
toezicht van de IGJ. Dit heeft de noodzaak en het urgentiebesef om de kwaliteit van 
zorg te verbeteren flink versterkt. In de interviews is het belang van urgentiebesef bij  
het bestuur en management genoemd als essentiële factor om het traject te laten  
slagen. In een aantal organisaties was er bij gebrek hieraan eerst een wisseling van  
bestuur nodig om het traject echt op gang te laten komen. Als ‘de knop eenmaal om is’ in 
de organisatie, en men overtuigd is van de noodzaak om te veranderen, leidt dit volgens 
de tranchemanagers vaak tot positieve veranderingen op alle thema’s.

De behaalde resultaten zijn zowel toe te schrijven aan de geboden coaching als aan 
toegenomen inspanningen vanuit de organisatie zelf. Bestuurders en coaches gaven aan 
als een ‘team’ te hebben gefunctioneerd, waarbij de coach vooral adviserend en structu-

rerend te werk is gegaan en de organisatie zelf verantwoordelijk was voor de daadwer-
kelijke implementatie van de verandering. Deze inzet om de regie zoveel mogelijk bij de 
organisatie te laten, had tot doel om organisaties in staat te stellen het verbeterproces 
na het W&t-traject zelfstandig voort te zetten. Vervolgonderzoek moet uitwijzen of de 
verbeteringen in kwaliteit van zorg inderdaad duurzaam zijn.

Grootste opbrengst van W&t voor organisaties 
Zowel organisaties als coaches zagen meer bewustwording van en aandacht voor 
persoonsgerichte zorg als belangrijkste opbrengst van deelname aan W&t. Ook in het 
vervolgprogramma WOL bleek het verbeteren van persoonsgerichte zorg een van de 
grootste opbrengsten van het programma 26. Daarnaast zijn meer methodisch werken  
en meer grip op kwaliteit genoemd als grote opbrengsten van W&t. Dit past bij de  
bevinding dat methodisch werken een bepalende rol heeft in het al dan niet slagen van 
een verbetertraject (3.3). Het meer persoonsgericht en methodisch werken laat zien dat 
in de deelnemende organisaties hard is gewerkt aan de implementatie van het kwaliteits- 
kader 9. De volgende paragrafen gaan dieper in op het ‘hoe’ van dit verbeterproces.

Ingezette interventies
Het overzicht met bouwstenen voor verandering kan houvast en inspiratie geven aan 
organisaties bij het inrichten van het verbetertraject. De bouwstenen beschrijven wat 
organisaties kunnen doen om de kwaliteit van zorg op een thema te verbeteren; de  
interventies laten vervolgens zien hoe ze dat concreet kunnen aanpakken. Ondanks  
de inhoudelijke verschillen tussen de thema’s bestaat de verbeteraanpak van PGZ en  
Veiligheid grotendeels uit dezelfde bouwstenen. Deze bouwstenen zijn dus op meerdere 
thema’s toepasbaar. Zoals hieronder verder uitgewerkt, komen diverse bouwstenen 
terug in de literatuur over leren en verbeteren 27-32. 

4.1	 Belangrijkste	resultaten	en	interpretatie
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Belichten: de huidige situatie
In het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg vormt de cliënt het vertrekpunt van de zorg 9. 
In de fase ‘belichten’ nam het ophalen van de wensen, behoeften en voorkeuren van 
cliënten dan ook een belangrijke plek in. Dit draagt bij aan bewustwording bij zorg-
medewerkers van de centrale positie van de cliënt en aan het urgentiebesef om de zorg 
hierop aan te passen 27, 28. Het vormgeven van de zorg vanuit de cliënt betekent ook dat 
de ervaringen van cliënten en naasten een belangrijke graadmeter zijn voor de kwaliteit 
van zorg 9, 11. Dit sluit ook aan bij de aandacht die er in de fase belichten was voor onder-
zoek naar cliënttevredenheid als startpunt voor het verbeteren van de zorg. 

Richten: de gewenste situatie
In de fase ‘richten’ lag onder andere nadruk op het formuleren van een visie op persoons-
gerichte en veilige zorg. Een dergelijke visie geeft richting en betekenis aan de beoogde 
verandering 29, 30. Bovendien zorgt het gezamenlijk uitwerken van een visie met mede-  
werkers en cliënten voor de betrokkenheid en motivatie bij medewerkers om ook 
daadwerkelijk verbeteringen door te voeren 28, 29. In het verlengde hiervan lag ook veel 
nadruk op het benoemen van verbeteracties in teams naar aanleiding van onder andere 
audits, cliënttevredenheidsonderzoek en MIC- / MIM-meldingen. Dit is een belangrijke 
stap in het proces van leren en verbeteren binnen teams 27, 31. 

Inrichten: uitwerken praktijkaanpak
In de fase ‘inrichten’ kwam het beleggen van rollen en verantwoordelijkheden als  
cruciale bouwsteen naar voren. Dit sluit aan bij de bevinding uit 3.3 dat kartrekkers, zoals 
aandachtsvelders en teamhoofden, een bepalende rol spelen in het realiseren van ver-
andering. Het betrekken van medewerkers draagt bovendien bij aan intrinsieke motivatie 
en aan meer eigenaarschap voor de verandering binnen teams 28, 30. 

Deze verander bereidheid is ook genoemd als belangrijke randvoorwaarde voor het 
verbeteren van de kwaliteit van zorg (zie 3.3). Hulpmiddelen, systemen, werkwijzen en 
procedures kunnen praktische ondersteuning bieden bij onder andere leren en verbeteren 
en methodisch werken 29, 31.

Verrichten: uitvoeren en leren
Naast urgentiebesef (hoofd) en motivatie (hart) is ook de juiste kennis en kunde nood-
zakelijk om tot verbetering van de kwaliteit van zorg te komen (handen) 27, 28. In de fase 
‘verrichten’ werd zowel ingezet op non-formeel leren (evaluatie en reflectie, en coaching 
on the job) als op formeel leren (scholing en training). In de interviews lag het accent  
op het non-formele leren. In aanvulling op deze vormen van leren stelt het 10-20-70- 
principe dat het leerproces veelal impliciet plaatsvindt, door in de praktijk te doen en te 
ervaren (informeel leren) 27, 28. Bestuur en management spelen een cruciale rol in het 
vormgeven en faciliteren van teamleren 29, 32, bijvoorbeeld door een visie op leren te 
formuleren en door in de randvoorwaarden te voorzien. 

De lerende organisatie
Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg legt de nadruk op ‘samen leren en verbeteren’ als 
uitgangspunt voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg 9. In dit onderzoek zagen 
we veel onderdelen van de ‘lerende organisatie’ terugkomen in de bouwstenen voor 
verandering, zoals het formuleren van een visie, het organiseren van reflectie en dialoog, 
ruimte voor teamleren en het ondersteunen van het leerproces 29, 31, 32. Dit suggereert dat 
W&t heeft bijgedragen aan het vormgeven van leren en verbeteren in de deelnemende 
organisaties. Het vaststellen van een verbetering op het thema leren en verbeteren uit 
het kwaliteitskader viel echter buiten de scope van dit onderzoek. 
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Randvoorwaarden voor verbeteren van kwaliteit van zorg 
Bij alle geïncludeerde organisaties ontbrak bij aanvang van het traject een groot aantal 
randvoorwaarden voor het leveren van goede kwaliteit van zorg. De veelheid aan ont-
brekende randvoorwaarden laat zien dat de W&t-trajecten complex waren, waarbij orga-
nisaties moesten ‘schaken op meerdere borden tegelijk’ om de zorg op orde te krijgen. 

Uit de interviews bleek dat een aantal factoren relatief veel invloed had op de uitvoering 
van het traject, zoals een niet meewerkende bestuurder of leidinggevende, onvoldoende 
personeel en een onveilige cultuur binnen teams. Trajecten kwamen pas op gang nadat 
deze belemmeringen waren weggenomen. Het belang van deze factoren voor het verbe-
teren van kwaliteit van zorg wordt bevestigd in eerdere studies 34, 37, 42. Opvallend is het 
grote aantal cultuur- en gedragsaspecten dat essentieel is bevonden voor het slagen van 
het traject, waaronder het leiderschapsgedrag en betrokkenheid van de bestuurder, maar 
ook van teamleiders of aandachtsvelders. Deze zogenoemde ‘kartrekkers’ speelden een 
cruciale rol in het uitdragen van de visie en werkwijzen binnen teams.

In 9 van de 10 organisaties waarbij na afloop van het traject de zorg nog niet geheel op 
orde was, werd gesproken over een negatieve sfeer of zelfs angstcultuur binnen teams. 
Dit was beduidend vaker dan in organisaties die na het traject wél voldoende scoorden. 
Dat een negatieve sfeer of angstcultuur het leren en verbeteren in een organisatie  
belemmert, is herhaaldelijk aangetoond 41. Aanhoudende angst leidt onder andere tot 
gesloten gedrag en minder eigen initiatief 42. Het is helaas ook een ongrijpbare factor; 
emoties blijven onuitgesproken, waardoor een angstcultuur vaak lang onopgemerkt 
blijft. De frequente aanwezigheid van een externe coach heeft in deze trajecten geholpen 
om een onveilig gevoel bij medewerkers boven tafel te krijgen. Het is daarom van belang 
dat een veilige en open sfeer voldoende aandacht krijgt van zowel bestuurders als  
toezichthouders.

Vergelijking met eerdere ondersteuningsprogramma’s
De meest belangrijke randvoorwaarden uit dit onderzoek komen overeen met factoren 
die genoemd zijn in het kader van andere grootschalige ondersteuningsprogramma’s, 
zoals In voor Zorg! en Zorg voor Beter 34, 37, 38. Ook in deze programma’s waren op strategie- 
en procesniveau onder andere goede meetprocedures, strategische personeelsplanning, 
methodisch werken en heldere rollen en bevoegdheden bepalend voor een succesvolle 
uitkomst. Op het niveau van cultuur en gedrag zijn urgentiebesef, betrokkenheid van 
bestuur, managers en projectleiders, daadkrachtig leiderschap en een gevoel van  
eigenaarschap bij medewerkers essentieel gebleken voor het behalen van duurzame  
resultaten. De overeenkomsten met eerdere ondersteuningsprogramma’s geven aan  
dat de randvoorwaarden uit dit onderzoek niet uniek zijn voor organisaties met  
kwaliteitsproblemen. Het is echter het grote aantal ontbrekende randvoorwaarden  
dat deze steekproef kenmerkt.

Integrale aanpak 
Het aanpakken van de randvoorwaarden vormde een belangrijk onderdeel van het 
verbeterplan. Het viel buiten de scope van dit onderzoek om de mate waarin en manier 
waarop randvoorwaarden zijn verbeterd in kaart te brengen, maar het is aannemelijk dat 
de positieve resultaten deels het gevolg zijn van de integrale aanpak van het programma. 
Een belangrijke interventie van de overheid gedurende de looptijd van W&t was het be-
schikbaar stellen van kwaliteitsgelden – een eenmalige subsidie voor verpleeghuizen om 
beter aan de kwaliteitseisen te voldoen, met name door een uitbreiding van de hoeveel-
heid zorgpersoneel 39. Uit de plannen blijkt dat de meeste organisaties die deelnamen 
aan W&t hiervan gebruik hebben gemaakt. Het is aannemelijk dat de kwaliteitsgelden 
een positieve stimulans hebben gegeven aan de ingezette veranderingen. 
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Onderdelen van het programma Waardigheid en trots
Het programma W&t is ontwikkeld om organisaties te begeleiden bij het verbeteren van 
de kwaliteit van zorg 8. In dit onderzoek hebben we medewerkers en coaches gevraagd 
op welke manier de verschillende onderdelen van het programma bijdroegen aan het 
uitvoeren van het verbetertraject.

Probleemanalyse en plan van aanpak
Allereerst gaven de geïnterviewden aan dat de probleemanalyse en het plan van aanpak 
richting geven aan het veranderproces en dat ze bijdragen aan de motivatie en commit-
ment vanuit de organisatie om de zorg daadwerkelijk anders in te richten. Dit laatste is 
een belangrijk startpunt voor duurzame verandering 30, 33. Ook in een eerder verbeter-
programma, In voor Zorg! (IvZ), kwam de meerwaarde van de probleemanalyse en het 
plan van aanpak naar voren 34. In zowel W&t als IvZ werd het format van de rapportages 
echter ook als te uitgebreid en bureaucratisch ervaren.

Tussen- en eindevaluatie
De tussen- en eindevaluatie geven inzicht in de behaalde resultaten en verdere ontwikkel- 
punten. Ze leggen hiermee een basis voor leren en verbeteren op organisatieniveau en voor 
het verstevigen en borgen van de werkzame interventies binnen de organisatie 30, 32.  
Voor borging van de resultaten is het echter essentieel dat de organisatie vanaf het 
begin eigenaar is van het veranderproces. Uit interviews onder stakeholders binnen het 
vervolgprogramma WOL kwam naar voren dat externe begeleiding organisaties kan 
ontmoedigen om zelf blijvend aan de slag te gaan met kwaliteit 26. Het inrichten van een 
leidende coalitie binnen de organisatie kan bijdragen aan eigenaarschap 21, 30.

Inzet externe coaches
Bij zowel W&t als bij IvZ werd veel waarde gehecht aan de inzet van externe coaches; 
zij bieden de scherpe en objectieve blik van een buitenstaander en kunnen kennis en 
ervaring uit andere trajecten inbrengen 34. Verder kunnen ze de organisatie een spiegel 
voorhouden of de rol van klankbord vervullen. Ook binnen het WOL-programma bleken 
instellingen tevreden met de externe begeleiding 26. In dit onderzoek benadrukten zowel 
organisaties als coaches de meerwaarde van gerichte actie op meerdere niveaus; een 
bevinding die wordt bevestigd in de literatuur over leren en veranderen 27, 32, 33. De inzet 
van een strategisch coach én primair proces coach werd binnen W&t dan ook erg gewaar-
deerd.

Ontwikkelen en verspreiden van kennis
Het onderdeel kennisontwikkeling en -verspreiding is niet systematisch uitgevraagd in de 
interviews en de geïnterviewden hebben het ook niet spontaan benoemd als belangrijk 
element. Op basis van de ervaringen vanuit IvZ en WOL is het echter aannemelijk dat  
dit onderdeel ook binnen W&t belangrijk is geweest. Bij zowel IvZ als WOL werd het  
ontwikkelen en delen van kennis vanuit de deelnemende trajecten genoemd als bepalende 
factor voor het slagen van het programma 26, 34. Daarnaast gaven stakeholders binnen 
WOL aan dat kennisontwikkeling en -verspreiding helpt bij het sturen op een cultuur van 
leren en verbeteren 26. Uit de voortgangsrapportage van WOL blijkt dan ook dat de tools 
en kennisproducten vanuit het programma veelvuldig worden gebruikt 35, 36. 
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Een sterk punt van dit retrospectieve evaluatieonderzoek is de combinatie van kwanti-
tatieve en kwalitatieve analyses. Door aan de hand van criteria uit het kwaliteitskader 
een score toe te kennen aan PGZ en Veiligheid konden we inzicht geven in de mate van 
verbetering over de tijd. Deze kwantitatieve gegevens zijn vervolgens onderbouwd en 
verrijkt met kwalitatieve informatie uit interviews. In de interviews is gesproken met  
zowel medewerkers uit verschillende lagen van de organisatie als met coaches. Dit leverde 
een breed beeld op van de werkzame elementen van het programma op strategisch, 
beleidsmatig en uitvoerend niveau. Het onderzoek kent ook een aantal methodologische 
aandachtspunten, die we hieronder uiteenzetten. 

Onderzoekspopulatie
Een groot deel van de organisaties had bij aanvang van het traject urgente kwaliteits-
problemen. Voor ruim driekwart van de geïncludeerde organisaties was een negatieve 
beoordeling van de IGJ aanleiding om mee te doen met het programma; bijna de helft 
van de deelnemende organisaties stond onder verscherpt toezicht van de inspectie. De 
onderzochte organisaties zijn dus niet representatief voor de gehele verpleeghuis sector. 
Organisaties die onder verscherpt toezicht staan, hebben een duidelijke noodzaak om tot 
kwaliteitsverbetering te komen. Dat kan een flinke impuls geven aan het verbetertraject. 
Of zorgorganisaties met minder grote kwaliteitsproblemen vergelijkbare resultaten laten 
zien, wordt nog onderzocht 15.

Toekennen scores
Een ander aandachtspunt is dat het een retrospectief onderzoek betreft en dat de indica-
toren voor kwaliteit van zorg niet vooraf zijn bepaald en systematisch zijn vastgelegd. Dit 
betekent dat de scoring van de thema’s PGZ en Veiligheid voor verschillende organisaties 
is gebaseerd op deels andere informatie, afhankelijk van wat er in de documenten was 

opgenomen. Ondanks deze bezwaren lijkt het erop dat de resultaten een goede schatting 
geven van de kwaliteit van zorg in de deelnemende organisaties. Dit maken we op uit de 
bevinding dat de beoordelingen van coaches en organisaties in het plan van aanpak en de 
eindevaluaties grotendeels overeenkomen met informatie uit IGJ-rapportages, interne 
audits en de interviews. 

Bij het toekennen van de scores is het mogelijk dat subjectiviteit van de beoordelaars 
een rol heeft gespeeld. Het effect hiervan hebben we gepoogd te minimaliseren door 
elke organisatie door twee onderzoekers onafhankelijk van elkaar te laten beoordelen. 
Ook werd het scoren van de begin- en eindmetingen willekeurig verdeeld tussen de 
onderzoekers. Het was helaas niet mogelijk om de onderzoekers te blinderen voor het 
meetmoment, omdat dat duidelijk werd bij het lezen van de rapportages. Aanvullende 
analyses wijzen uit dat geen van de onderzoekers systematisch hoger of lager heeft ge-
scoord op een van de deelthema’s dan de andere onderzoekers. Daarnaast is er ook geen 
verband gevonden tussen (het aantal) missende deelthema’s en de totaalscore op de 
thema’s PGZ en Veiligheid. Dit ondersteunt de betrouwbaarheid van de metingen.

Identificeren werkzame elementen
Net als bij de scores waren ook de randvoorwaarden niet volgens een vooraf gestelde 
structuur vastgelegd. Als bepaalde randvoorwaarden niet waren beschreven in het plan 
van aanpak wil dat echter niet zeggen dat deze factoren geen rol speelden in de organi-
satie. Voor de interventies gold dat uit de documenten vaak niet kon worden opgemaakt 
waarom juist voor die interventies was gekozen en ontbrak concrete informatie over de 
uitvoering ervan. De ingezette interventies konden daarom niet worden gerelateerd aan 
de veranderingen in PGZ en Veiligheid. In de interviews kon wel dieper worden ingegaan 
op de gevonden randvoorwaarden en interventies. 

4.2	 Methodologische	overwegingen
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In verband met de beperkte tijd voor de interviews zijn de programmaonderdelen niet 
één voor één systematisch uitgevraagd, maar is er specifiek gevraagd naar de onderdelen 
die de geïnterviewden het meest belangrijk vonden in de uitvoering van het verbeter-
traject. Ook zijn de geïnterviewden na afloop van het programma bevraagd, op een 
moment dat de grootste investeringen qua tijd en energie achter de rug waren en ge-
profiteerd kon worden van de opbrengsten. Hierdoor is het mogelijk dat geïnterviewden 
minder kritisch waren dan als ze tijdens het traject waren bevraagd. 
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Het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuizen is een ingewikkeld en  
complex proces. Intensieve en langdurige ondersteuning door een programma als  
Waardigheid en trots biedt verpleeghuisorganisaties de mogelijkheid om grote kwaliteits-
verbeteringen integraal door te voeren door de inbreng van expertise, structuur, en 
doorlopende aandacht. Het doel van dit onderzoek was om te evalueren in welke mate 
de kwaliteit van zorg is verbeterd bij organisaties die deelnamen aan het programma 
W&t en om inzicht te krijgen in de belangrijkste werkzame elementen en geleerde lessen 
binnen het programma. De thema’s Persoonsgerichte zorg en Veiligheid dienden hierbij 
als indicatoren voor kwaliteit van zorg. De geboden ondersteuning binnen W&t richtte 
zich specifiek op organisaties met urgente kwaliteitsproblemen, de zogenoemde kwali-
teitstrajecten.

Vrijwel alle geïncludeerde organisaties lieten na afloop van het traject een grote  
vooruitgang zien op de thema’s Persoonsgerichte zorg en Veiligheid, bij ruim de helft  
van de organisaties was de zorg op beide thema’s op orde en geen van de organisaties 
scoorde nog onvoldoende op één of beide thema’s. Organisatiemedewerkers en 
coaches bevestigden dit positieve beeld; zij noemden onder andere meer aandacht voor 
persoonsgerichte zorg, meer grip op kwaliteit en een methodische werkwijze als grootste 
opbrengsten van het programma. 

In aanvulling op deze resultaten heeft het onderzoek inzicht gegeven in veel gebruikte 
interventies om de kwaliteit van zorg op de thema’s PGZ en Veiligheid te verbeteren. In 
de verbeteraanpak van de organisaties kwamen veel onderdelen terug van de ‘lerende 
organisatie’, zoals het formuleren van een visie, ruimte voor dialoog en leren in teams. De 
geïnterviewden rekenden het beleggen van rollen en verantwoordelijkheden bij mede-

werkers en het organiseren van non-formeel leren zoals evaluatie- en reflectiemomenten 
en coaching on the job tot de meest succesvolle interventies. 
Bij alle geïncludeerde organisaties waren een groot aantal randvoorwaarden voor goede 
kwaliteit van zorg niet of onvoldoende aanwezig bij de start van het traject. Factoren die 
als essentieel werden ervaren voor het slagen van het traject hadden met name betrek-
king op cultuur en gedrag, zoals de inzet en betrokkenheid van bestuur en management, 
daadkrachtig leiderschap, en de aanwezigheid van zogenoemde kartrekkers op de locatie 
of in het team. Bovendien bleken een negatieve sfeer of angstcultuur binnen teams en 
een ‘eilandjescultuur’ binnen de organisatie verband te houden met een lagere kwaliteit 
van zorg na afloop van het traject. 

Onderdelen van het programma die door organisaties als waardevol zijn ervaren, waren 
de probleemanalyse, het opstellen van een breed gedragen plan van aanpak en de bege-
leiding door ervaren coaches op zowel strategisch als uitvoerend niveau. De analyse en 
het plan van aanpak gaven richting en structuur aan het veranderproces en droegen bij 
aan motivatie en commitment om de zorg ook daadwerkelijk anders in te richten. Tegelijk 
werd het format van de rapportages soms als uitgebreid en bureaucratisch ervaren. De 
coaches boden de scherpe en objectieve blik van een buitenstaander en brachten kennis 
en ervaring uit andere trajecten in. De deelnemende organisaties hechtten veel waarde 
aan de inzet van een strategisch coach én een primair proces coach.

4.3	 Conclusies	en	aanbevelingen
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Uit dit onderzoek volgen vier kernpunten voor het ontwerp van een verbetertraject:  
continue aandacht, expertise, integraliteit en structuur. Per kernpunt zijn meerdere  
aanbevelingen geformuleerd voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in de  
verpleeghuissector:

Continue aandacht 
• Zorg dat het verbetertraject voldoende aandacht en prioriteit krijgt vanuit de top van 

de organisatie. Betrokkenheid en leiderschap van bestuur en management zijn essen-
tieel om het traject te laten slagen: staan zij open voor verandering, weten zij richting 
te geven aan het veranderproces en zorgen zij voor de juiste randvoorwaarden? 

• Betrek medewerkers, de cliëntenraad en de raad van toezicht bij het initiëren, uit-
werken en uitvoeren van het verbetertraject. Hiermee creëer je motivatie en com-
mitment bij zowel (uitvoerend) medewerkers als toezichthouders. 

• Heb vanaf het begin aandacht voor eigenaarschap voor het traject. Bijvoorbeeld door 
het inrichten van een leidende coalitie of veranderteam of door het aanstellen van 
‘kartrekkers’, zoals aandachtsvelders en kwaliteitsverpleegkundigen. Geef daarbij 
ruimte aan medewerkers die de vernieuwde visie en werkwijzen omarmen en die 
zichtbaar zijn op de werkvloer.   

Expertise
• Ga na of ‘vreemde ogen’ behulpzaam kunnen zijn bij het analyseren van de kwali-

teit van zorg en het uitvoeren van het verbetertraject. Dit kan een extern adviseur 
zijn, maar ook een deskundige en betrokken collega vanuit een andere organisatie, 
locatie of team. Een blik van buiten kan helpen om zicht te krijgen op blinde vlekken 
en ingesleten patronen.  

• Geef voldoende aandacht aan leren op de werkplek, onder andere door reflectie-
momenten te creëren voor medewerkers en door invulling te geven aan ‘coaching on 
the job’. Zo leren medewerkers van hun eigen handelen én van elkaar.

Structuur
• Zorg voor richting en structuur in het verbetertraject. Een probleemanalyse en een 

plan van aanpak helpen hierbij: een probleemanalyse laat zien waar ontwikkel-
punten liggen en het plan van aanpak geeft houvast tijdens het verbeterproces. Leg 
de plannen echter niet té gedetailleerd vast; de dynamiek van de zorg vraagt ook om 
flexibiliteit. 

• Ga na of de vier fasen van het veranderproces voldoende aan bod komen in het plan 
van aanpak: is er voldoende zicht op de huidige situatie, is de gewenste situatie 
duidelijk, is er een concrete vertaling naar de praktijk en krijgen leren en evalueren 
op een goede manier invulling? Een goed doordachte aanpak geeft meer kans op 
duurzaam resultaat. 

• Borg het leren en verbeteren in de organisatie door een methodische werkwijze, 
waarbij structureel de Plan Do Check Act-cyclus geheel wordt doorlopen. Zorg dat 
eventuele verbeteracties breed worden geïmplementeerd en ook worden opgevolgd. 
Zo blijft het traject niet hangen in mooie plannen, maar worden de beoogde resul-
taten ook echt bereikt.
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Integraliteit
• Zorg bij het doorvoeren van veranderingen binnen de organisatie voor een goede 

aansluiting tussen visie, beleid en werkprocessen. Als de nieuwe aanpak logisch 
voortvloeit uit de visie en het beleid van de organisatie is deze herkenbaar en  
navolgbaar voor medewerkers. 

• Maak het aanpakken van de randvoorwaarden onderdeel van het verbetertraject. 
Heb daarbij ook expliciet aandacht voor cultuur- en gedragsfactoren, waaronder een 
veilig leer- en werkklimaat binnen teams. ‘Zachte’ factoren zoals vertrouwen hebben 
in elkaars deskundigheid, begrip hebben voor fouten en open staan voor feedback 
zijn minder grijpbaar, maar zeker niet minder relevant.

Uit dit evaluatieonderzoek blijkt dat het programma Waardigheid en trots grote  
meerwaarde heeft gehad voor het verbeteren van de kwaliteit van zorg in verpleeghuis-
organisaties met urgente kwaliteitsproblemen. In de deelnemende organisaties was 
de zorg na afloop van het traject veiliger en meer persoonsgericht. Dit sluit aan bij de 
doelstellingen van het programma om de risico’s op kwaliteitstekorten weg te nemen 
en om de relatie tussen cliënt, naaste en professional centraal te stellen. Of organisaties 
met urgente kwaliteitsproblemen zelfstandig tot vergelijkbare verbeteringen kunnen 
komen is hier niet onderzocht. Ook moet vervolgonderzoek uitwijzen in hoeverre de 
behaalde resultaten na afloop van het programma kunnen worden behouden. De geleer-
de lessen uit dit onderzoek bieden aanknopingspunten om kwaliteitsverbetering in de 
verpleeghuis sector zowel op vorm als op inhoud verder te professionaliseren.
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(KK = kwaliteitskader; TK = toetsingskader)

Bijlage	1a:	Scoreformulier	voor	het	thema	Persoonsgerichte	zorg

Criteria per deelthema binnen het thema Persoonsgerichte zorg Uit document Score Toelichting Bron / pagina

1. Aandacht voor cliënten en naasten en respectvolle bejegening

(Zorg)mw hebben aandacht voor de cliënten, luisteren, en maken persoonlijk contact WOL-scan

Er zijn afspraken rondom PG werken en (zorg)mw worden ondersteund hiernaar te handelen WOL-scan

(Zorg)mw beschikt over goede communicatieve en sociale vaardigheden in contact met de cliënt KK

Alle cliënten worden gehoord en met respect bejegend, (zorg)mw tonen begrip en empathie KK/TK

(Zorg)mw hebben aandacht voor de naaste(n) van de cliënt als onderdeel van zijn eigen leven. KK

2. Zorgleefplan: opstellen samen met cliënten / naasten

De (zorg)mw stellen samen met de cliënt en/of naasten een zorgleefplan op met doelen en afspraken WOL-scan

De wensen, behoeften en mogelijkheden vd cliënt zijn het uitgangspunt voor het zorgleefplan WOL-scan

Er zijn afspraken rondom het opstellen en werken met het zorgleefplan en (zorg)mw worden hierin ondersteund WOL-scan

Binnen 24 uur na opname zijn zaken zoals medicatie, dieet, hulpvraag etc. vastgelegd in een zorgleefplan KK

Het zorgleefplan wordt opgesteld door een niveau 3 (zorg)mw en het medisch plan door de SO KK

(Zorg)mw volgen de richtlijnen over verslaglegging/bewaartermijn etc. van het zorgleefplan KK

3. Zorgleefplan: opgesteld binnen 6 weken

Het zorgleefplan van iedere cliënt is binnen 6 weken na opname compleet WOL-scan

4. Zorgleefplan: cliënten leren kennen (wensen, behoeften, voorkeuren)

(Zorg)mw kennen de cliënten en houden rekening met hun persoonlijke wensen en behoeften WOL-scan

(Zorg)mw kennen levensverhaal / levensgeschiedenis van de client KK/TK

(Zorg)mw zijn in staat veranderd gedrag te duiden of daar adequate hulp bij te vragen KK

5. Uitvoering van de zorg conform zorgleefplan

De (zorg)mw geven de zorg en ondersteuning die is opgeschreven in het zorgleefplan WOL-scan

(Zorg)mw werken met actueel zorgleefplan dat werkelijk verbinding houdt met uitvoering zorg KK

(Zorg)mw kunnen inzicht geven over zorg aan cliënt, naaste(n), collega’s en zorgorganisatie. KK

(Zorg)medewerkers hebben inzicht in situatie cliënt en in zorg- en behandelproces rondom de cliënt. KK
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6. Multidisciplinaire samenwerking

Er wordt goed samengewerkt door alle betrokken partijen (behandelaar, SO, huisarts, (zorg)mw) WOL-scan

(Zorg)mw hebben inzicht in het zorgproces rondom de cliënt en werken hierin samen als de MD team KK

7. Evaluatie van het zorgleefplan (samen met cliënten / naasten)

De (zorg)mw bespreken het zorgleefplan minimaal twee keer per jaar met de cliënt en/of naasten WOL-scan

8. Wensen en behoeften cliënt uitgangspunt voor de zorg

(Zorg)mw komen in eerste instantie tegemoet aan de behoeften en wensen van de cliënt, ook als dat betekent dat ze  
moeten afwijken van het zorgleefplan. 

WOL-scan

(Zorg)mw laten zich primair leiden door de wensen vd cliënt: liever zelf laten doen dan overnemen KK

Veiligheidsrisico's worden samen met de cliënt besproken en afgewogen tegen kwaliteit v leven KK/TK

De wensen en behoeften zorg rondom levenseinde worden opgenomen in het zorgleefplan en actief gedeeld in het MDO KK

Er is aandacht voor wat de cliënt wil in zijn laatste levensfase/rondom zorg bij levenseinde KK/TK

Totaal score
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(KK = kwaliteitskader; TK = toetsingskader)

Bijlage	1b:	Scoreformulier	voor	het	thema	Veiligheid

Criteria per deelthema binnen het thema Veiligheid Uit document Score Toelichting Bron / pagina

1. Afspraken over veilige en verantwoorde zorg en samen leren

(Zorg)mw gaan verantwoord om met medicatie WOL-scan

(Zorg)mw bieden een veilige woonomgeving WOL-scan

(Zorg)mw gaan verantwoord om met inzet van vrijheidbeperkende maatregelen WOL-scan

In het kwaliteitsplan vd organisatie staan afspraken over veiligheid, gebaseerd op landelijke standaarden/protocollen KK/TK

Samen leren staat centraal: afspraken over veiligheid v zorg worden besproken in teams, en zo nodig aangepast KK/TK

Het aantal geregistreerde MIC meldingen is niet opvallend hoog KK

Aantal ongeplande ziekenhuis/SEH opnamen per periode/doelgroep wordt bijgehouden KK

Decubitus categorie 2, 3, 4 komt niet opvallend vaak voor KK

2. Signaleren van gezondheidsrisico’s bij cliënten

Voor elke cliënt worden minimaal 2x per jaar relevante gezondheidsrisico's geinventariseerd (ondervoeding, huidletsel, vallen) WOL-scan

Er zijn duidelijke afspraken t.a.v. risicosignalering en wm worden ondersteund om hiernaar te handelen WOL-scan

Prevalentie decubitus wordt bijgehouden en geprobeerd te voorkomen KK

3. Melden incidenten Cliënten (MIC) en Medewerkers (MIM)

(Zorg)mw ervaren geen drempel om MIC/MIM meldingen te doen WOL-scan

Er zijn duidelijke afspraken t.a.v. het melden van incidenten en (zorg)mw worden ondersteund hiernaar te handelen WOL-scan

De organisatie maakt gebruik van een incidentencommissie (lokaal of regionaal) KK

4. Opvolgen van MIC / MIM-incidenten

(Zorg)mw bespreken met de cliënt / naaste fouten en incidenten en wat ermee wordt gedaan WOL-scan

Gemelde incidenten worden opgevolgd (besproken in team en acties ter verbetering) WOL-scan

Er zijn afspraken over het opvolgen van incidenten en (zorg)mw worden ondersteund hiernaar te handelen WOL-scan

De organisatie analyseert (bijna) incidenten/fouten en klachten en bepaald of er verbetermaatregelen nodig zijn TK

Er wordt binnen het medicatieproces methodisch gewerkt: men evalueert, leert en verbetert TK
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5. Bevoegd- en bekwaamheid medewerkers tav risicovolle handelingen

Er zijn afspraken gemaakt over welke (zorg)mw voorbehouden en risicovolle handelingen mogen doen WOL-scan

Risicovolle handelingen worden alleen door bevoegde en bekwame (zorg)mw uitgevoerd WOL-scan

6. Beleid tav medicatie en medicatieveiligheid

Medicijnen worden volgens afspraken bewaard en verstrekt WOL-scan

Er zijn afspraken t.a.v. het bewaren en verstrekken van medicijnen en (zorg)mw kunnen hiernaar handelen WOL-scan

Aantal cliënten bij wie regelmatig een formele medicatiereview plaatsvindt door apotheker en SO KK

MIC meldingen worden op de juiste wijze geregistreerd KK

Antipsychoticagebruik binnen de organisatie wordt bijgehouden en op gereflecteerd KK

Antibioticagebruik binnen de organisatie wordt bijgehouden en op gereflecteerd KK

De cliënt(vertegenwoordiger) kan zijn wensen en behoeften over medicatiebeleid kenbaar maken TK

De cliënt(vertegenwoordiger) weet wie de voorschrijver is en waar de gemaakte afspraken zijn vastgelegd TK

De zorgaanbieder en voorschrijvers voldoen aan de KNMG richtlijn EVS TK

De zorgaanbieder voldoet aan de voorwaarden voor veilige medicatieoverdracht TK

7. Zorg en Dwang: terugdringen van vrijheidsbeperkende maatregelen

(Zorg)mw weten wat ze moeten doen omtrent vrijheidsbeperkende maatregelen (VBM) WOL-scan

Er zijn afspraken m.b.t. vrijheidbeperking of onvrijwillige zorg en (zorg)mw worden ondersteund hiernaar te handelen WOL-scan

Het aantal cliënten waarbij VBM is ingezet is niet opvallend hoog KK

Procedures rondom VBM wordt nadien geevalueerd met cliënt en naasten KK

8. Hygiënisch werken en infectiepreventie

(Zorg)mw werken hygiënisch volgens de belangrijkste richtlijnen (bv handhygiëne, HACCP) WOL-scan

Er zijn afspraken t.a.v. hygienisch werken en voedselveiligheid en (zorg)mw worden ondersteund om hiernaar te handelen WOL-scan

Totaal score
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Bijlage	2:		Overzicht	van	randvoorwaarden	op	verschillende	niveaus
die	onvoldoende	aanwezig	waren	bij	de	start	van	het	traject

Onvoldoende methodisch werken

Onvoldoende (deskundig) personeel

Rollen en bevoegdheden onduidelijk

Veel tijdelijke contracten/invalkrachten

Visie niet uitgewerkt in processen en gedrag

Span of control teamhoofden te groot

Onvoldoende reflectiemomenten

Ondersteunende diensten onvoldoende verbinding primair proces

Problemen gebruik van electronisch clientendossier

Achterstand kwaliteitsontwikkeling mw

Onvoldoende stuurinformatie en GRIP

Wisseling management

Ingrijpende reorganisatie

Wisseling bestuur

Financieel kwetsbaar

Geen visie of aandacht voor leren

Personeelssamenstelling niet optimaal

Gebrek aan visie en kaders

Onvoldoende zicht op personeelssamenstelling

Top-down sturing
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Hoge werkdruk

Hoog ziekteverzuim

Negatieve sfeer binnen teams

Gebrek aan daadkrachtig leiderschap

Onvoldoende binding staf-werkvloer

Gebrek aan eigenaarschap

Groot verloop personeel

Geen aanspreekcultuur

Weinig veranderbereidheid

Eilandjescultuur
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