
KWALITEITSKADER VERPLEEGZORG

VERTAALD NAAR & GEÏNTEGREERD IN

KWALITEITSMANAGEMENTSYSTEEM 
ENVIDA



EVEN VOORSTELLEN

Vera Gerstel, Beleidsmedewerker Kwaliteit & Veiligheid

Helga Prinsen, Manager verpleegzorg

Guido Biesmans, Directeur verpleegzorg & wijkzorg a.i.

Raymond Meijer, Coach Waardigheid & Trots op locatie (WOL)



WORKSHOP

• (Door)ontwikkeling kwaliteitsmanagementsysteem (KMS) van Envida op basis 
van het kwaliteitskader verpleeghuiszorg

• Terurgblik tot heden, van 2017 tot en met nu:

• Externe ontwikkelingen
• Interne ontwikkelingen

• Voordelen die we willen delen 

• Vooruitblik

Heb je vragen? Bewaar ze even tot het eind van de presentatie of neem na de
presentatie contact met ons op!



TERUGBLIK.....VANAF 2017



• Ontwikkeling visie verpleegzorg

• Bottom-up

• Duidelijke visie & doelstellingen

• HBO-verpleegkundige: borging 
kwaliteit van zorg in de verpleegzorg

TERUGBLIK..... 2018



Ontwikkeling
Kwaliteitsnetwerk
op locaties

Een nieuwe manier 
van monitoren in de 
vorm van 
kwaliteitsdagen

TERUGBLIK..... 2018



• Te veel zorg en te weinig 
medewerkers

• Toename complexe zorgvragen

• Focus op:
Personeelssamenstelling &
Gebruik van hulpbronnen

TERUGBLIK..... 2019



KWALITEITSVERPLEEGKUNDIGEN

• Coachingstraject

• Positionering & Focus functie 
(wat/hoe?)

• Samenwerking met programma Waardigheid 
& Trots op locatie

TERUGBLIK..... 2019



ü Persoonsgerichte zorg
ü Leren en verbeteren
ü Personeelssamenstelling
ü Gebruik van hulpbronnen

ü Zorg leveren tijdens Covid-19

INZICHTEN......



Inzichten gaven sterkere 
verbinding met het 
kwaliteitskader

Hoe borgen we deze inzichten 
in ‘het nieuwe normaal’?

Samenwerking met Waardigheid & 
Trots op locatie

Opmaat naar kwaliteitsplan 2021 
met Corona audit







HEFBOMEN VOOR KMS

• Een centraal en eenduidig kader voor decentrale en passende invulling 
(locatiegebonden draaiboeken)

• Betere interdisciplinaire samenwerking op locaties. Vaste behandelaren 
gekoppeld aan een locatie.

• Centraal verantwoordelijk Crisisteam (CCT) naar samenwerking in 
Lokale verantwoordelijke Crisisteams (LCT)

• Van onvoldoende aansluiting geledingen in 1ste crisis naar een 
verbeterde aansluiting van de geledingen (CR/OR/PAR)



KWALITEITSFOTO LOCATIE

VOORDEEL: KWALITEITSPLAN PER 
LOCATIE DIRECT BESCHIKBAAR!!!



Overkoepelende 
aandachtspunten 
vooral op rand 
voorwaardelijke 
thema’s

Plan van aanpak 
op drie 
hoofdthema’s

KWALITEITSFOTO LOCATIES



KWALITEITSPLAN VERPLEEGZORG OP BASIS VAN SCANS 2021:

1. Praten in een eenduidige structuur
• Overal PDCA op dezelfde wijze
• Zo weinig mogelijk overlap
• Lerend netwerk over de locaties heen

2. Praten met de juiste (groep) mensen
• Versterken samenwerking op locaties tussen 

verschillende (nieuwe) functies
• Van lokaal crisisteam naar een regie-team op 

locatie
• Samenwerking met geledingen

3. We hebben het totaalplaatje in beeld
• Ontsluiten juiste en eenduidige informatie 

(dashboards)
• Lezen en interpreteren van dashboards
• Samenwerking met ondersteunende diensten

Aangeleverd als 
kwaliteitsplan verpleegzorg 
2021..!!





Dashboard KMS in Power BI

Hoe gaan we verder?
In 2022 weer op alle locaties een 
scan

Dashboard in samenwerking met 
Vilans: de 'kapstok' in beeld

https://app.powerbi.com/groups/fff63f4f-138b-4975-b935-1e3d6bd5d036/reports/5a92a956-9d57-45e4-b1e9-8f18873da444


REACTIE ZORGKANTOOR
“Van Envida kreeg ik op basis van de scanverslagen Waardigheid & Trots 
op locatie (WOL) de kwaliteitsplannen voor 2022. Guido Biesmans nodigde 
ons uit om hier het gesprek over aan te gaan. Het plan was eenvoudig, 
duidelijk en prettig te lezen, maar we waren toch wat sceptisch en vooral 
benieuwd naar de opvolging en de monitoring. 

In ons gesprek werd duidelijk dat de aanpak van Envida werkt. We hebben 
ook afgesproken dat we intensief mee gaan lopen op een locatie om te zien 
hoe de systematiek in de praktijk wordt gebracht. 

Door het KMS op basis van het kwaliteitskader door te ontwikkelen, wordt 
er op een cyclische en een aantoonbaar goede manier invulling gegeven 
aan het kwaliteitskader. “

- Ivette Opdam, zorginkoper Verpleging & Verzorging – CZ zorgkantoor



VOORDELEN
v PDCA rond 

(niet alleen de P en de D)

v 'Kapstok' beschikbaar:
Uniformiteit (zelfde taal)/integraal

v Lerend netwerk door 
vergelijkbaarheid

v Kwaliteitsplannen direct 
beschikbaar

v Minder vragenlijsten naar 
medewerkers en bewoners



VOORUITBLIK: WAT KAN DIT OOK VOOR 
ANDERE ORGANISATIES BETEKENEN..?

q Respons drie pijlers: medewerker / bewoner / organisatie (belang hoge 
respons)

q Kritische prestatie indicatoren en aandachtspunten beter zichtbaar

q Digitale audit-formulieren op basis van de thema’s

q Aansluiten op ZIB/KIK-V – standaardisering vanuit uniformiteit.

q Doorontwikkeling integraal werken in de wijkzorg/VPT (400+) in 

q 2022 / 2023 verbinding met wijkverpleging

q Opmaat naar kwaliteitscans in eigen beheer 

q Lerend netwerk met collega-VVT-organisaties in de regio en AWO 
Limburg



VRAGEN? 
OF MAIL NAAR:

VERA GERSTEL: VERA.GERSTEL@ENVIDA.NL
HELGA PRINSEN: HELGA.PRINSEN@ENVIDA.NL
GUIDO BIESMANS: GUIDO.BIESMANS@ENVIDA.NL
RAYMOND MEIJER: RAYMOND.MEIJER@ENVIDA.NL
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