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1 Achtergrond 

In 2019 startte het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), in 
samenwerking met Kennisinstituut Vilans, het ondersteuningsprogramma 
Waardigheid en trots op locatie (WOL). Het programma heeft als doel 
verpleeghuislocaties te ondersteunen bij de implementatie van het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg (KKV). Hiervoor wordt de kwaliteit van zorg bij 
verpleeghuiszorglocaties in beeld gebracht en verbeterd. Het Kwaliteitskader 
Verpleeghuiszorg is hierbij de norm voor goede kwaliteit van zorg1. Om inzicht te 
krijgen in de mate waarin verpleeghuislocaties voldoen aan het kwaliteitskader, is de 
‘Scan Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg’ ontwikkeld (hierna: scan-KKV). Op basis van 
de uitkomsten van de scan kan vervolgens een ondersteuningstraject worden ingezet 
van 1-2 jaar. De scan-KKV wordt halverwege en aan het einde van het traject herhaald 
om mogelijke veranderingen in de kwaliteit van zorg zichtbaar te maken en eventuele 
nieuwe prioriteiten vast te stellen voor het verbetertraject.  
 
Het scanproces bestaat uit een drietal stappen (zie kader 1). Globaal genomen wordt 
de scan-KKV op drie manieren gebruikt: als veranderkundig instrument, om 
bijvoorbeeld bewustzijn te creëren over onderdelen die nog niet goed gaan, als 
monitoringsinstrument, om verbeteringen in kwaliteit van zorg over tijd zichtbaar te 
maken, en als verantwoordingsinstrument, ter verantwoording van de kwaliteit van 
zorg naar bijvoorbeeld het zorgkantoor of de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd 
(IGJ). Met het oog op de eventuele voortzetting van de scan-KKV hebben Vilans en 
VWS ons gevraagd om inzicht te geven in de manier waarop deelnemende 
verpleeghuislocaties de scan-KKV de afgelopen jaren hebben gebruikt en wat het 
locaties heeft opgeleverd. Ook wilden we weten wat tijdens het scanproces goed en 
minder goed ging. 

 
1 Zorginstituut Nederland. Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg: samen leren en verbeteren. Diemen; 2017.  
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Scan als zelfstandig evaluatie-instrument 
Daarnaast is het doel van dit onderzoek om te inventariseren of locaties de behoefte 
hebben om de scan-KKV in de toekomst zelfstandig voort te zetten en zo ja, onder 
welke voorwaarden. Normaliter wordt op een locatie de scan uitgevoerd met 
ondersteuning van twee zogenoemde scanners. Dit zijn experts op het gebied van 
verandermanagement en kwaliteitsverbetering die Vilans selecteert voor en traint in 
het afnemen van de scan. Deze scanners analyseren de uitkomsten van de 
zelfanalysevragenlijst, samen met enkele locatiegegevens en begeleiden het 
kwaliteitsgesprek. De externe scanners brengen een zekere mate van objectiviteit in 
het proces. Aan de andere kant kan het voor locaties ook een meerwaarde hebben als 
ze de scan zelfstandig kunnen uitvoeren. Dit kan bijvoorbeeld door medewerkers 
binnen de organisatie of binnen een lerend netwerk de rol van scanner te laten 
vervullen.  
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Kader 1. Korte beschrijving van het scanproces  
 
Het scanproces bestaat uit drie stappen om tot een gezamenlijk beeld te komen waar de 
locatie staat ten aanzien van de 8 thema’s van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg (zie 
ook figuur 1):  

1. Afname van de zelfanalysevragenlijst onder (cliënt)vertegenwoordigers, 
(zorg)medewerkers en beleid/bestuurder en management. De vragenlijst bevat 
stellingen over de 8 thema’s van het kwaliteitskader die beantwoord kunnen 
worden op een schaal van 1-5. Ook is er ruimte voor toelichting. De formulering 
van de stellingen is aangepast aan de functiegroep. 

2. Twee scanners kennen op basis van de uitkomsten van de vragenlijsten en diverse 
documenten (zoals het kwaliteitsverslag, CTO, MTO en IGJ-rapportages) 
afzonderlijk van elkaar een score toe aan de onderwerpen van elk van de 8 
kwaliteitsthema’s. Scores volgen het stoplichtmodel en variëren van rood 
(ernstige issues) tot donkergroen (uitblinker). Vervolgens komen de scanners tot 
een gezamenlijke score en prioriteren ze onderwerpen voor het kwaliteitsgesprek. 

3. Een kwaliteitsgesprek waarin de scanners de voorlopige interpretatie van de 
zelfanalysevragenlijst toetsen bij een aantal (circa 10) sleutelfiguren van de locatie 
(vertegenwoordigers van verschillende functiegroepen en bewoners). Tijdens het 
gesprek kunnen de scores op de vragenlijst worden toegelicht. Verschillende 
perspectieven komen aan bod en de definitieve themascores worden gezamenlijk 
bepaald. Het kwaliteitsgesprek wordt begeleid door de twee scanners. 

Na afloop van het kwaliteitsgesprek vindt er een terugkoppelgesprek plaats waarin het 

bestuur wordt geïnformeerd over de uitslag van de scan. Als het bestuur zich aan de 

uitslag committeert wordt er, indien nodig en gewenst, een ondersteuningstraject 

gestart onder begeleiding van een coach. Het traject begint met het gezamenlijk 

opstellen van een plan van aanpak, gebaseerd op de uitkomsten van de scan en de 

bijbehorende thema’s van het kwaliteitskader. Tijdens het opstellen van het plan kan 

men tot de conclusie komen dat de themascores van de scan moeten worden 

bijgesteld, dit wordt dan aangegeven in het plan van aanpak. Na ongeveer één jaar 

(herhaalmeting) en twee jaar (eindmeting) wordt de scan opnieuw afgenomen om de 

voortgang te monitoren. 
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Figuur 1. Grafische representatie van de drie stappen van het scanproces. Zie kader 1 voor toelichting.  

 

Onderzoeksvragen 
Dit onderzoek richt zich op beantwoording van de volgende drie vragen: 

1. Hoe is de scan gebruikt door verpleeghuislocaties en wat heeft het hen 
opgeleverd?  

2. Wat zijn belangrijke randvoorwaarden voor een goed verloop van het 
scanproces en wat zijn de beperkingen van de scan? 

3. In hoeverre hebben locaties behoefte aan de scan-KKV als zelfstandig 
evaluatie-instrument? Wat zijn de randvoorwaarden en voor- en nadelen 
hiervan? 
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2. Methode  

2.1 Studie opzet  
Deze studie betreft een gemixte methode opzet waarbij scan-data wordt 
gecombineerd met semigestructureerde interviews met scanners, coaches en 
locatiemanagers.  

2.2 Selectie en kenmerken van verpleeghuislocaties  
 
2.2.1 Kwantitatieve data 

Gedurende het programma WOL zijn er van alle deelnemende 
verpleeghuislocaties data verzameld. Deze data bevatten de uitkomsten van 
vragenlijsten die afgenomen zijn bij cliënten, naasten, medewerkers en management 
en gegevens uit de scanverslagen, zoals de definitieve scores op de acht thema’s van 
het kwaliteitskader en beschrijvingen van het verloop van het kwaliteitsgesprek en de 
uitkomst van de scan. Voor dit onderzoek is vragenlijst- en scanverslagdata 
geanalyseerd van 143 locaties die een startscan hebben uitgevoerd. Dit zijn de meest 
recente deelnemers aan WOL (vanaf vragenlijst versie 4); voor die tijd zijn er grote 
wijzigingen in de zelfanalysevragenlijsten doorgevoerd, waardoor de scores minder 
goed vergelijkbaar zijn. De locaties zijn van verschillende grootte en bevinden zich 
verspreid over het hele land. 
Daarnaast is er een analyse gedraaid op data van 137 locaties, waarvan zowel het plan 
van aanpak als het scanverslag van de startscan beschikbaar waren. In deze 
steekproef is gekeken of de themascores van de scan-KKV achteraf door coaches nog 
zijn bijgesteld in het plan van aanpak (zie kader 1).  

 
2.2.2 Kwalitatieve data 

Er zijn zestien interviews afgenomen bij zes scanners en tien 
locatiemedewerkers. De locatiemanagers waren betrokken bij afname van de scan op 
26 locaties. Aan scanners en programmacoördinatoren (tranchemanagers) is 
gevraagd om locaties voor te dragen die zowel positief als kritisch waren over de scan. 
Vervolgens hebben de onderzoekers locatiemedewerkers via de mail benaderd om 
deel te nemen aan het onderzoek. De locaties zijn onderdeel van zowel relatief grote 
organisaties (>10 locaties; n=10), als middelgrote organisaties (4-10 locaties; n=12), 
en relatief kleine organisaties (<4 locaties; n=5). Bij 12 locaties was enkel nog een 
startscan uitgevoerd en bij 14 locaties had er ook al een herhaalscan plaatsgevonden. 
In de interviews is gevraagd naar de ervaringen van locaties met het scanproces (wat 
ging goed en wat kon beter) en wat de scan de locatie heeft opgeleverd. Ten slotte 
hebben we aan de hand van drie scenario’s gevraagd hoe zij denken dat de scan in de 
toekomst het beste kan worden voortgezet. 
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2.3 Analyses 
 
De kwantitatieve data zijn voorbewerkt (opgeschoond) in Python en daarna 
geanalyseerd in SPSS versie 27. Open tekstvelden van specifieke vragen zijn 
gecodeerd volgens een vooraf vastgesteld coderingssysteem. 

De semigestructureerde interviews zijn open gecodeerd in Excel door één 
onderzoeker en geëvalueerd door een tweede onderzoeker. Gerelateerde codes zijn 
vervolgens samengevoegd tot grotere clusters. Bij de codering is met name gelet op 
tekstfragmenten over de functionaliteit van de scan-KKV, randvoorwaarden en 
verbetersuggesties. Ook zijn alle genoemde voor- en nadelen van de besproken 
toekomstscenario’s gecodeerd. De toekomstscenario’s worden toegelicht in paragraaf 
3.3. 
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3. Resultaten 

3.1 Onderzoeksvraag 1: Gebruik en opbrengst scan-KKV  
 
3.1.1. Functionaliteit van de scan-KKV 
Figuur 2 geeft de resultaten van de codering van de interviews met scanners en 
locatiemanagers. In de eerste plaats heeft de scan meer inzicht gegeven in hoe de 
locatie ervoor staat ten opzichte van het kwaliteitskader. Dit heeft bij veel locaties 
geleid tot meer bewustwording van de eigen bekwaamheid en een vergroot 
urgentiebesef dat de zorg op bepaalde vlakken moet verbeteren. Ook noemde de 
meerderheid van de locatiemanagers dat de scan heeft geholpen om het leer- en 
verbeterproces in gang te zetten (‘het functioneerde als een vliegwiel’). Hier dragen 
de verschillende stappen van de scan aan bij: de zelfanalysevragenlijst laat 
respondenten reflecteren op kwaliteit en brengt eventuele tegenstellingen aan het 
licht; het kwaliteitsgesprek brengt de perspectieven van de verschillende disciplines 
weer samen en zorgt zo voor een vollediger beeld. Ook de aanwezigheid van twee 
scanners als procesbegeleiders bij het gesprek draagt hieraan bij.  
 
 

 
Figuur 2. Overzicht van de codering van de tekstfragmenten uit de interviews over het gebruik en de 

opbrengst van de scan. 
 

De bovenstaande figuur laat zien dat de scan-KKV in verreweg de meeste gevallen 
wordt ervaren als veranderkundig instrument om het kwaliteitsbewustzijn te 
verhogen of een leer- en verbeterproces in gang te zetten. De scan geeft onder andere 
inzicht in de huidige situatie, verhoogt het urgentiebesef en vormt een aanleiding om 
het gesprek te voeren tussen meerdere functiegroepen.  
In het programma WOL wordt de scan ook ingezet als monitoringsinstrument; de 
scan wordt na ongeveer één jaar (tussenevaluatie) en twee jaar (eindmeting) 
herhaald. Een aantal locaties die de scan meerdere keren hebben uitgevoerd (n=14) 
merkten op dat bij de eerste herhaalmeting de toename van kwaliteitsbewustzijn was 
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terug te zien in de uitslag van de scan. Medewerkers werden kritischer op hun eigen 
handelen en dat resulteerde in lagere scores. Het was in die situaties belangrijk dat de 
scanners de uitslag toelichtten om medewerkers niet te demotiveren. Er was namelijk 
in de tussenliggende periode vaak veel werk verzet om de kwaliteit op punten te 
verbeteren. Bij de tweede herhaalmeting (eindmeting) werden de inspanningen en 
verbeteringen van het traject vaak wel zichtbaar in de vorm van hogere scores. Dit 
ervaarden medewerkers weer als motiverend. 
 
De scan werd door bijna alle geïnterviewde locatiemanagers gebruikt als basis voor 
het kwaliteitsplan dat zij jaarlijks aanleveren bij het zorgkantoor. “Het maken van het 
kwaliteitsplan is 10 x makkelijker als je de WOL-scan [de scan-KKV] hebt gehad.” 
Locatiemanagers gaven aan dat het zorgkantoor het waardeerde als de uitslag van de 
scan was toegevoegd of verwerkt in het kwaliteitsplan. Maar verantwoording is niet 
de belangrijkste functie van de scan, zoals figuur 2 laat zien. Daarnaast kan de scan de 
verantwoording die verpleeghuizen moeten afleggen aan het zorgkantoor niet 
helemaal vervangen. Locaties geven aan dat zij hier wel voorstander van zouden zijn. 
Hierover werd gezegd: “Het zou het allermooist zijn als WOL [de scan-KKV] de enige 
verantwoordingsvorm zou zijn. Het geeft een veel breder beeld dan enkel informatie 
die je voor het zorgkantoor aanlevert.”  
Ten slotte werd het feit dat de scan gekoppeld was aan een ondersteuningstraject ook 
een aantal keer genoemd als belangrijke opbrengst van de scan. 
 
3.1.2 Vergroten van het kwaliteitsbewustzijn: bijstelling van de scores tijdens het 
scanproces 
Dat de scan-KKV bijdraagt aan de bewustwording van kwaliteitsnormen is ook terug 
te zien in de aanpassing van de themascores tijdens het scanproces. Dit hebben we 
bekeken door data van 143 startscans te analyseren (kwantitatieve analyses). We 
vergeleken hiervoor de scores van de zelfevaluatievragenlijst (stap 1) met die van de 
uiteindelijke themascores na het kwaliteitsgesprek (stap 3). De antwoorden van 
respondenten op de vragenlijst waren over het algemeen vrij positief. Dat betekent dat 
locaties op basis van de uitkomsten van de vragenlijst op alle thema’s gemiddeld 3.5 
of hoger scoorden (op de schaal van 1 tot 5) (groene score; figuur 3). Na de analyse 
van de scanners en het kwaliteitsgesprek vielen de themascores gemiddeld beduidend 
lager uit, namelijk tussen de 2 en 3 (oranje-geel).  
  De grootste bijstelling van de score zien we op het thema Veiligheid. Dit 
thema krijgt op de zelfanalysevragenlijst de hoogste gemiddelde score (4,0), maar 
deze score wordt vervolgens tijdens 30% van de kwaliteitsgesprekken bijgesteld naar 
gemiddeld een 2,8. 
  Het thema Personeel krijgt op basis van de zelfanalysevragenlijst de laagste 
score (gemiddelde een 3,6) en eindigt ook na de kwaliteitsgesprekken relatief laag op 
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gemiddeld een 2,4, gelijk met het thema Leren en Verbeteren. Zie bijlage A voor meer 
inhoudelijke informatie over de thema’s van het kwaliteitskader. 
  De reden voor bijstelling van de themascores door de coaches en tijdens het 
kwaliteitsgesprek verschilt per locatie en per thema. De meest genoemde redenen 
voor bijstelling van de scores volgens de scanners zijn:  

• Tegenstellingen in ervaren kwaliteit tussen medewerkers of tussen 
medewerkers en cliënten. 

• Informatie uit de toelichtingen van de zelfanalysevragenlijst die een ander 
beeld geven dan de gemiddelde scores uit de vragenlijst. 

• Informatie uit aanvullende documenten die een ander beeld geven dan de 
uitkomst van de zelfanalysevragenlijst. 

• Aanvullende informatie die tijdens het kwaliteitsgesprek naar boven komt.  
• Het spiegelen van de bevindingen aan de norm die is beschreven in het 

kwaliteitskader.  
 

 
Figuur 3. De negatieve bijstelling van de themascores reflecteert de toename van kwaliteitsbewustzijn 

tijdens het scanproces. Data op basis van n=143 startscans. 
 
De resultaten uit figuur 3 zijn in grote lijnen hetzelfde als de functiegroepen apart van 
elkaar worden bekeken. Gemiddeld genomen scoorden de cliënten en bestuurders op 
de zelfanalysevragenlijst het meest positief op alle thema’s en de medewerkers het 
meest negatief, al liggen de scores dicht bij elkaar (gemiddelde verschil per thema < 
0,5 punt). De grootste discrepantie zagen we op het thema Leiderschap: medewerkers 
scoorden op dat thema gemiddeld 0,45 punten lager dan MT/bestuur. Deze resultaten 
geven een algemeen patroon weer van alle geïncludeerde locaties. Uiteraard kunnen 
de verschillen op individuele locaties groter uitvallen. 
 

3.1.3 Reflectie scanners op de uitkomst van de scan 
In het scanverslag kunnen scanners een toelichting geven over hun indruk van het 
kwaliteitsgesprek, de uiteindelijke themascores en de vastgestelde 
ondersteuningsbehoefte. Deze toelichting is voor alle 143 scans doorgenomen en 
gecodeerd. Hoewel scanners de toelichting op verschillende manieren hebben 



11 
 

ingevuld en de antwoordopties dus niet zijn gestandaardiseerd, geven deze 
toelichtingen wel een beeld van hoe de scanners kijken naar de uitslag van de scan en 
de sfeer tijdens het kwaliteitsgesprek. 
  In de helft van de 143 scanverslagen (n=74; 52%) is er in de toelichting iets 
gezegd over de sfeer tijdens het kwaliteitsgesprek en in bijna driekwart (n=103; 72%) 
is er in de toelichting gereflecteerd op de uitslag van de scan (wel/geen herkenbaar 
beeld). Van de scanverslagen met toelichting over het kwaliteitsgesprek is in 95% van 
de gevallen aangegeven dat de sfeer open en veilig was en dat deelnemers zich vrij 
hebben kunnen uiten. Slechts in enkele gevallen (5%) geeft de scanner expliciet aan 
dat er een onveilige sfeer was tijdens het gesprek of dat bepaalde personen zeer 
dominant waren (figuur 4).  
  Van de scanverslagen waarin toelichting is gegeven bij de uitslag van de scan, 
bleek in de meeste gevallen (89%) dat de scanners zich konden vinden in de 
uitkomsten, dat wil zeggen dat de uitkomsten overeenkomen met het beeld dat de 
scanners hadden gevormd tijdens het scanproces en dat men open en kritisch heeft 
gereflecteerd op eigen handelen (figuur 4). Slechts in 11% van de scanverslagen is 
expliciet aangegeven dat de locatie een positiever beeld heeft geschetst van één van de 
thema’s dan de scanners vermoedden (n=8), of dat de scanners na afloop van het 
gesprek nog geen goede indruk hebben van de stand van zaken op de locatie (n=3). 
Dit percentage komt overeen met het beeld uit de interviews. Tijdens de gesprekken 
met 10 verschillende locaties kwam één keer ter sprake dat de uitslag van de scan niet 
overeenkwam met de werkelijkheid (uitslag was te positief).  
Samengevat kan gesteld worden dat op enkele gevallen na de scanners (en de 
locatiemanager) tevreden waren over het verloop van het kwaliteitsgesprek en de 
uitkomst van de scan. 
    
   

 
Figuur 4. Algemene indruk van de sfeer tijdens het kwaliteitsgesprek (links) en de uitslag van de scan 

(rechts) op basis van de toelichtingen uit het scanverslag. Van de 143 startscans bevatten er 74 toelichtingen 

over de sfeer van het kwaliteitsgesprek en 103 toelichtingen over de uitkomst van de scan. 
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3.1.4 Bijstelling themascores na afloop van de scan in het Plan van Aanpak  
Na afloop van de scan wordt aan de meeste locaties een coach gekoppeld die gaat 
ondersteunen tijdens het kwaliteitstraject. Dit traject begint met het gezamenlijk 
opstellen van een plan van aanpak. Het opstellen van het plan duurt soms enkele 
maanden, waarin de coach meeloopt op de locatie en betrokkenen spreekt en 
interviewt. In deze periode kan de coach tot andere of aanvullende inzichten komen. 
Het plan van aanpak biedt daarom de mogelijkheid om de themascores uit de scan, 
die in principe de basis vormen van het plan, gemotiveerd bij te stellen. De mate 
waarin de einduitslag van de scan achteraf wordt bijgesteld kan inzicht geven in de 
betrouwbaarheid van de scan. Daarom hebben we de mate van bijstelling in het plan 
van aanpak en de reden voor bijstelling geanalyseerd voor 137 locaties met 
beschikbare data.  
  Bij 75% van deze 137 locaties is de score van één of meerdere thema’s 
bijgesteld in het plan van aanpak. Als de themascore is aangepast dan is de bijstelling 
vaak negatief (70%) en vaak met 1 punt (74%). Thema 6 is hierop een uitzondering; 
dit thema wordt even vaak positief als negatief bijgesteld. Figuur 5 laat zien hoe vaak 
elk thema is aangepast. 
 
 

 
Figuur 5. Mate waarin de themascores na afloop van de scan zijn bijgesteld door coaches als percentage 

van totaal aantal bekeken scans (n=137). 

 
Wanneer in het plan van aanpak een themascore werd bijgesteld kon daarbij ook één 
of meerdere redenen worden geselecteerd. Figuur 6 laat zien hoe vaak een bepaalde 
reden werd opgegeven. Voor aanpassing van de inhoudelijke thema’s (thema 1-4) is 
het vaakst als reden opgegeven dat locaties nog stappen kunnen zetten in de 
bewustwording. Daarnaast werden er aanpassingen gedaan naar aanleiding van op 
detailniveau meekijken door de coach. Bij de randvoorwaardelijke thema’s (5-8) is 
ook de meest geselecteerde reden “naar aanleiding van op detailniveau meekijken 
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komt de coach tot een andere conclusie”. Behalve bij thema 6 
(Personeelssamenstelling), daar is “ontwikkelingen in de organisatie/op de locatie 
sinds het uitvoeren van de scan” het vaakst als reden genoemd. Deze uitkomst is 
begrijpelijk, aangezien het vaak enkele maanden duurt voordat het plan van aanpak is 
opgesteld.  
 

 
Figuur 6. Reden voor bijstelling van de themascores na afloop van de scan in het plan van aanpak. 

Percentage is ten opzichte van het totaal aantal aanpassingen per thema. 
 
 
Conclusie 3.1 Gebruik en opbrengst scan-KKV 
De locaties die aan dit onderzoek hebben meegedaan waren over het algemeen 
positief over de scan-KKV en vinden het de tijd die met het uitvoeren van de scan is 
gemoeid meer dan waard.  
De scan-KKV wordt in eerste instantie gebruikt om inzicht te creëren in de stand van 
zaken op de locatie, om het kwaliteitsbewustzijn van de locatie te verhogen en met 
deze uitkomst een verbeterproces in gang te zetten. De resultaten uit de interviews 
worden onderbouwd door analyse van 143 afgenomen scan-KKVs. Daarin zien we 
terug dat de themascores na het kwaliteitsgesprek gemiddeld lager zijn en de 
aanwezigen de kwaliteit op de locatie dus aan het eind van het kwaliteitsgesprek lager 
beoordelen dan aan het begin van de scan, bij het invullen van de 
zelfanalysevragenlijst. Dit illustreert de toename in het kwaliteitsbewustzijn: 
naarmate er meer over kwaliteit wordt nagedacht en wordt gesproken, wordt men 
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kritischer over het eigen handelen. De scanners geven aan dat het scanproces en het 
kwaliteitsgesprek goed verlopen en dat ze zich in de meeste gevallen kunnen vinden in 
de uitkomst van de scan. Echter, we zien ook dat de themascores regelmatig na afloop 
van de scan in het PvA nog wordt bijgesteld: door op detailniveau mee te kijken, komt 
meer informatie boven water of lijkt de locatie nog steeds op een aantal onderdelen 
onbewust onbekwaam. Het bewustwordingsproces is dus niet klaar na afloop van de 
scan; de scan kan eerder worden gezien als het startpunt van een leer- en 
verbeterproces. 
 

3.2 Onderzoeksvraag 2: Randvoorwaarden en aandachtspunten 
scanproces  

In de interviews met scanners en managers van verpleeghuislocaties werden 
verschillende randvoorwaarden genoemd voor een goed verloop van het scanproces 
en kwam ook een aantal verbeterpunten naar voren. De uitkomsten hebben we 
onderverdeeld in drie categorieën: randvoorwaarden met betrekking tot de 
zelfanalysevragenlijst, het kwaliteitsgesprek en de competenties van de scanner. De 
aandachtspunten van de scan worden apart besproken. 
 
3.2.1 Randvoorwaarden zelfanalysevragenlijst 
Een belangrijke randvoorwaarde die zowel door scanners als locaties werd benoemd 
is dat de zelfanalysevragenlijst begrijpelijk is voor zorgmedewerkers en voor bewoners 
en familie. Dit was niet voor iedereen het geval. Omdat de vragenlijst het hele 
kwaliteitskader in beeld brengt, is deze lang en bevat hier en daar jargon. Ook waren 
sommige onderdelen lastig te begrijpen voor mensen die niet bekend zijn met het 
kwaliteitskader. Een locatiemanager vertelde: “De vragenlijsten waren erg lang. Veel 
vragen waren niet duidelijk voor bewoners, maar ook voor medewerkers niet. Het 
moet echt eenvoudiger.”  
Een andere randvoorwaarde voor het goed kunnen uitvoeren van de scan is voldoende 
respons op de vragenlijsten. Dit is hoofdzakelijk belangrijk om een volledig beeld te 
krijgen van de locatie en tijdens het kwaliteitsgesprek het gesprek over de inhoud te 
kunnen voeren in plaats van over wie de vragenlijsten ingevuld zouden hebben.  
Om zowel medewerkers als bewoners te helpen en te motiveren om de vragenlijst in te 
vullen, is het van belang dat er hulp wordt geboden bij het invullen (zoals devices 
aanbieden of mondelinge toelichting) en dat er goede communicatie plaatsvindt over 
het nut en het doel van de vragenlijst, over het kwaliteitskader, deelname aan 
programma WOL, en wat de locatie gaat doen met de uitkomsten. Daarnaast gaven 
meerdere locaties aan dat het uitzetten van de zelfanalysevragenlijst een flinke 
tijdsinvestering vraagt. Als kwaliteitsmedewerker of locatiemanager moet je er 
achteraan zitten om te zorgen dat voldoende medewerkers en bewoners de lijst 
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invullen. Een locatiemanager vertelde: “Wat hielp: veel informatie verstrekken en 
veel uitleggen [aan medewerkers]. Die inspanningen hebben zeker wat opgeleverd.” 
Eén locatie vertelde dat ze om medewerkers te motiveren een boekenbon hebben 
verloot onder degenen die de vragenlijst hebben ingevuld. 
  Naast voldoende tijd is het belangrijk dat de locatie voldoende middelen 
beschikbaar stelt om de digitale vragenlijsten in te vullen. Bijvoorbeeld door tablets 
beschikbaar te stellen op de locatie. Hierbij werd door locaties en coaches opgemerkt 
dat medewerkers en familie vaak beperkte digitale vaardigheden hebben. Om dit op te 
lossen hebben een aantal locaties medewerkers of vrijwilligers aangewezen om samen 
met collega’s of bewoners de vragenlijsten in te vullen. Deze medewerker kon ook zo 
nodig vragen toelichten en verduidelijken.  
 
3.2.2 Randvoorwaarden kwaliteitsgesprek  
Voor een zo volledig mogelijk beeld van de stand van zaken op de locatie is het 
belangrijk dat bij het kwaliteitsgesprek de groep aanwezigen bestaat uit een goede mix 
van onder andere management, zorgmedewerkers en cliëntvertegenwoordigers. Want 
“wie er niet is kan niet spreken” (scanner). Een aantal scanners gaf aan dat zij, om dit 
te realiseren, voorafgaand aan het gesprek sturen op een goede verdeling van de typen 
aanwezigen. Maar locaties gaven aan dat het “best lastig is om de juiste mensen aan 
tafel te krijgen”. Een scanner gaf aan: “Soms zijn [de medewerkers met] de handen 
aan het bed niet bij het gesprek aanwezig, want die zijn te druk, maar die willen we 
er juist wel bij hebben. Daar zetten we dan druk op en meestal slagen we er dan ook 
wel in.” 

Tijdens het kwaliteitsgesprek is het belangrijk om een veilige en open sfeer te 
creëren, zodat medewerkers zich vrij voelen om hun mening uit te spreken. Zo gaf een 
scanner aan: “We proberen altijd een laagdrempelige sfeer te creëren, met een 
grapje. Mensen zijn vaak open, bereid om het goede gesprek met elkaar te voeren.” 
Tijdens het gesprek vervult de scanner ook een rol als procesbegeleider. Een scanner 
vertelde: “Procesbegeleider moet je wel zijn. Alleen op de inhoud is niet voldoende. 
De groepsdynamiek is zeker zo belangrijk. Als scanner voel je je ook vrij om dingen 
te benoemen, omdat je geen onderdeel bent van het systeem.” Meerdere 
locatiemanagers en scanners gaven aan dat de scanner ervoor zorgt dat iedereen aan 
het woord komt en dat mondige personen niet de overhand hebben in het gesprek. 
Omdat de scanner zich zowel moet bezighouden met de groepsdynamiek als 
inhoudelijk moet doorvragen (zie competenties scanner 3.2.3) is het begeleiden van 
zo’n gesprek hard werken. Daarom is het fijn om twee scanners in te zetten. “Je kunt 
als scanner-koppel elkaar ook aanvullen. Twee scanners werkt goed.” (scanner). 
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3.2.3 Competenties scanner 
Om een scan goed te kunnen begeleiden is een aantal vaardigheden van belang. Zo gaf 
een aantal geïnterviewden aan dat het belangrijk is dat de scanner een brede kijk heeft 
op en kennis heeft van het zorgproces en daardoor verbanden kan leggen tussen 
onderdelen van het proces. Het helpt hierbij als je zelf niet werkzaam bent op de 
locatie, maar met een zekere afstand naar de situatie kan kijken en ook weet hoe het 
er bij andere organisaties aan toe gaat. Deze combinatie van kennis en ervaring in de 
verpleeghuissector en gespreksvaardigheden maakt dat de scanner tijdens het 
kwaliteitsgesprek goed de spiegel kan voorhouden. Daarnaast gaven meerdere 
geïnterviewden aan dat het belangrijk is dat een scanner goed kan doorvragen. Een 
scanner vertelde: “Het gaat over vragen en doorvragen. Actief uitvragen bij mensen 
die zich stilhouden. Iedereen aan het woord laten en goed luisteren. Wel scherp zijn 
in samenvatten en doorvragen, want anders prik je niet door onbewust onbekwaam 
heen.” Een paar locatiemanagers en een scanner gaven ook aan dat het belangrijk is 
om voldoende kennis te hebben over het zorgproces en het kwaliteitskader. Deze 
kennis is nodig om goed door te kunnen vragen. Een locatiemanager vertelde: “Goed 
alle thema’s voor ogen hebben. Goede open vragen stellen. Aan de hand van die 
informatie wel weten waar je op door moet vragen. Inhoudelijke kennis.” Ten slotte 
is het ook belangrijk om als scanner niet te oordelen, zodat medewerkers zich veilig 
voelen om hun perspectieven en ervaringen te delen. Een scanner zei: “Je moet 
gewoon nieuwsgierig zijn naar de deelnemers, naar het verhaal. Geen oordeel 
hebben. Niet spreken vanuit coachrol of adviesrol.”  
 
3.2.4 Algemene aandachtspunten van de scan 
De scan kent ook een aantal beperkingen die inherent zijn aan het ontwerp van het 
proces. De zelfanalysevragenlijst vormt de basis van de scan en de uitkomst is 
daarmee voor een groot deel afhankelijk van de kwaliteit van deze data (voldoende 
respons, met aandacht ingevuld). Daarnaast werd er meermaals aangegeven dat de 
uitslag van de scan gezien moet worden als een momentopname. De uitslag is 
namelijk afhankelijk van recente ervaringen van medewerkers en cliënten en 
cliëntvertegenwoordigers op het moment dat ze de vragenlijst invullen en van de 
samenstelling van de mensen die aan tafel zitten tijdens het kwaliteitsgesprek. Ook 
geeft de scan geen volledig beeld van de kwaliteit van zorg, omdat er beperkingen 
zitten aan de lengte van de vragenlijst en aan de duur van het kwaliteitsgesprek (3 
uur). Niet álle onderwerpen komen tijdens het gesprek aan bod en kunnen dus 
worden uitgevraagd of toegelicht. Ten slotte neemt de bewustwording sterk toe bij de 
deelnemers van het kwaliteitsgesprek, maar hoe neem je ook de rest van de locatie 
mee? Locatiemanagers vinden het een uitdaging om de uitslag goed te communiceren 
naar de teams. Eén locatie gaf aan het fijn te vinden als ze hier wat handvatten voor 
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krijgen (bijvoorbeeld in de vorm van posters, berichten of een 
communicatiestrategie). 
 
Conclusie 3.2 Randvoorwaarden scanproces  
Samenvattend zijn de volgende randvoorwaarden voor het goed doorlopen van het 
scanproces genoemd:  

• Een duidelijke vragenlijst waarin jargon vermeden wordt 
• Een goede uitleg over de bedoeling van de scan  
• Het belang van een goede respons, dit komt ten goede van de 

betrouwbaarheid van en het draagvlak voor de uitkomsten van de scan 
• Medewerkers herhaaldelijk attenderen om de vragenlijst in te vullen  
• Het invullen van de vragenlijst faciliteren door voldoende hulp en middelen 

beschikbaar te stellen 
• Een goede mix van deelnemers bij het kwaliteitsgesprek 
• Een veilige en open sfeer tijdens het kwaliteitsgesprek, zodat iedereen zich 

vrij voelt om zijn of haar mening te delen 
• Een scanner die als procesbegeleider kan optreden tijdens het 

kwaliteitsgesprek met gevoel voor groepsdynamiek 
• Een scanner met voldoende inhoudelijke kennis zodat deze goed kan 

doorvragen  
 

3.3. Onderzoeksvraag 3: scan-KKV als zelfstandig uit te voeren 
instrument  
Binnen het kader van programma WOL is de scan nadrukkelijk gekoppeld aan 
ondersteuning vanuit het programma bij de implementatie van het KKV. Een aantal 
verpleeghuisorganisaties heeft aangegeven dat zij de scan graag ook na afloop van hun 
deelname aan het programma zouden voortzetten als onderdeel van hun 
Kwaliteitsmanagementsysteem (KMS).  

Vilans oriënteert zich daarom op de mogelijkheden om de scan aan te blijven 
bieden en te blijven ondersteunen voor die verpleeghuizen die daar behoefte aan 
hebben. Om een beter beeld te krijgen van de manier waarop dit vorm kan krijgen, 
zijn er drie scenario’s voorgelegd tijdens de interviews en via een enquête onder 
locatiemanagers. Ook is er geëxperimenteerd met het uitvoeren van de scan door 
interne scanners, dat zijn medewerkers van de verpleeghuisorganisatie die worden 
getraind om de scan te organiseren, de uitkomsten te interpreteren en het 
kwaliteitsgesprek te begeleiden.  
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Scenario 1: Voortzetten scan met inzet van twee externe scanners 
De scan wordt voor organisaties die dat graag willen voortgezet zoals deze nu wordt 
uitgevoerd. Dat wil zeggen met behulp van twee onafhankelijke scanners. Vilans heeft 
hierin een faciliterende en coördinerende rol.  
 Zowel scanners als locaties gaven tijdens de interviews aan dat er een aantal 
voordelen zijn aan dit scenario. De onafhankelijkheid en blik van buitenaf van de 
externe scanners worden als pluspunten gezien. Daarnaast zorgen externe scanners 
voor een stok achter de deur; zij organiseren het scanproces en bevragen de 
locatiemanagers op de te ondernemen acties om te voldoen aan de randvoorwaarden 
die nodig zijn voor een goede scan (zoals een goede respons op de vragenlijst en 
aanwezigheid van diverse perspectieven bij het kwaliteitsgesprek). Daarnaast kunnen 
zij na afronding van de scan samen met de locatiemanager en directie reflecteren op 
de te nemen vervolgstappen. Een scanner zei hierover: “Als scanner ben je 
onafhankelijk van de organisatie, dat heeft ook veel waarde. Je krijgt dingen boven 
tafel juist ómdat we externen zijn, objectief, blik van buiten. Als je het overlaat aan 
de organisatie is het gevaar dat je eenzijdig gaat kijken, omdat je deel uitmaakt van 
het systeem: ‘keuren van je eigen vlees’.” Echter werden er ook nadelen genoemd van 
dit scenario. Aangezien de kosten van de scan voor de locatie zouden zijn, had een 
aantal locaties twijfels of de kosten voor het uitvoeren van de scan niet te hoog zullen 
worden. Daarnaast waren de locaties er niet altijd van overtuigd of er genoeg 
draagvlak zou zijn binnen de organisatie, aangezien er een flinke tijdsinvestering moet 
worden gedaan voor het uitvoeren van de scan. 
  
Scenario 2: Scan wordt zelfstandig uitgevoerd door een interne scanner samen met 
een externe scanner 
De scan kan ook zelfstandig worden uitgevoerd door een scanner van de 
verpleeghuisorganisatie in samenwerking met één externe, onafhankelijke scanner. 
Hiermee is reeds bij verschillende locaties geëxperimenteerd. De externe scanner 
traint de interne scanner(s) in het uitvoeren van de scan, hierbij kan het doel zijn dat 
deze medewerkers op termijn zelfstandig scans kunnen uitvoeren binnen de 
organisatie. Vilans heeft hierin een faciliterende en coördinerende rol.  
 Dit tweede scenario heeft volgens locaties een aantal voordelen; het vergroot 
het eigenaarschap van de uitvoering van de scan, de locaties gaan zelf de scan en de 
uitkomsten borgen, waarbij de locaties meer regie hebben. Ook ontstaat zo meer grip 
en zicht op de kwaliteit binnen de organisatie. De keuze om door te gaan met de scan 
wordt bewuster gemaakt, aangezien de locatie zelf ook tijd moet investeren in de 
organisatie en begeleiding ervan. Daarnaast zijn hier minder kosten aan verbonden 
dan aan het eerste scenario, waarbij twee externe scanners de scan uitvoeren.  
Zowel scanners als locaties waren het er over eens dat door de combinatie van een 
interne en een externe scanner de objectiviteit gewaarborgd blijft. Een locatiemanager 
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vertelde dat zij hiervoor een rol zag weggelegd voor de kwaliteitsverpleegkundige: 
“Zou heel interessant zijn als een kwaliteitsverpleegkundige leert hoe je de scan zelf 
kunt doen. […] Scenario 2 sluit goed aan bij het goed inzetten van een 
kwaliteitsverpleegkundige. Die heeft de kennis erover en het is ook een leuke klus 
binnen de functie. Dan zouden ze eerst een paar keer met een scanner of collega’s 
kunnen oefenen en dan zelf doen.” Een risico van dit tweede scenario is dat de scan in 
de waan van de dag op een laag pitje wordt gezet. Een locatiemanager zei hierover: 
“Scenario 2 kan wel als je vanuit de locatie de scan gaat afnemen, maar dan moet 
diegene er wel helemaal voor worden vrijgespeeld, voldoende uren krijgen, anders 
lukt het niet. Je kunt het er niet even bij doen. […] Iemand zou het moeten doen die 
neutraal is ten opzichte van de locatie, iemand die niet verbonden is aan een 
specifieke locatie.”  
 
Scenario 3: Scan wordt zelfstandig uitgevoerd in samenwerking met de regio of in het 
lerend netwerk 
Voor het uitvoeren van de scans kan worden samengewerkt met andere 
verpleeghuisorganisaties, bijvoorbeeld in de regio of in een lerend netwerk. Hierbij is 
het mogelijk om in elke organisatie interne scanners op te leiden door een 
onafhankelijke, externe scanner. De interne scanners voeren zelfstandig, of in 
combinatie met de externe scanner, scans uit bij de collega-organisatie(s). Dit zorgt 
voor een blik van buitenaf en hiermee wordt het onderling leren van elkaar 
gestimuleerd. De externe scanner is verbonden aan de regio of het netwerk en 
beschikbaar voor supervisie en het faciliteren van het scanproces. Daarnaast worden 
de uitkomsten van de scan actief gebruikt voor samen leren in de regio of het netwerk. 
Vilans heeft hier een faciliterende en coördinerende rol bij de begeleiding van de 
scans en uitwisseling van de uitkomsten in het netwerk.  
 Het derde scenario werd door de locaties als het meest veelbelovend gezien, 
omdat het lerend netwerk al bekend is en er met behulp van de scan meer invulling 
kan worden gegeven aan het leren van elkaar. Een locatiemanager zei hierover: “Voor 
meer neutraliteit zou je het binnen je netwerk kunnen doen. Je leidt 
kwaliteitsadviseurs op binnen het netwerk, dan heb je een soort pooltje. Mensen 
staan hier wel heel erg voor open, het vraagt wel iets. Je moet het leuk vinden om 
ergens anders aan te sluiten om bij iemand anders een spiegel voor te houden.” Ook 
werden de lagere kosten en de verhoogde samenwerking binnen de regio gezien als 
voordelen van dit scenario. Echter waren er ook wat kritische noten: de veiligheid 
waarborgen tussen organisaties kan een uitdaging zijn, bij elkaar scannen vraagt om 
een zekere openheid en kwetsbaarheid. Een scanner gaf aan wel gevaar te zien binnen 
het lerend netwerk: “Kwetsbaar opstellen is lastig, je houdt al snel sommige dingen 
achterwege, dat breng je niet snel naar buiten. Je wil niet dat andere organisaties 
daar misbruik van maken.” Sommige organisaties zullen dit daarom (nog) niet 
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vanzelfsprekend of zelfs wenselijk vinden. Daarnaast werd de tijdsinvestering die er 
gedaan moet worden gezien als een risico.  
 
3.3.1 Uitslag korte enquête behoefte locatiemanagers 
Door middel van een korte enquête onder locatiemanagers is er uitgevraagd of er 
interesse was in het voortzetten van de scan als onderdeel van het KMS volgens de 
bovenstaande 3 scenario’s. Respondenten beoordeelden elk scenario op een 10-
puntsschaal. 15 van de 18 locatiemanagers willen de scan op ten minste één van de 
bovenstaande manieren voortzetten. 
 Ook bij deze groep was het derde scenario het meest populair. Dezelfde voor- 
en nadelen werden genoemd in deze enquête als bij de interviews, met nog als 
aanvulling dat een aandachtspunt bij het uitvoeren van de scan als zelfstandig 
meetinstrument binnen een lerend netwerk (scenario 3) is dat je gelijkgestemde 
organisaties moet treffen. “Belangrijk om de juiste partners hierin te vinden, waarbij 
er een ‘klik’ is met betrekking tot cultuur en organisatie.” Als groot voordeel van het 
derde scenario werd genoemd: “Dat de kennis en kunde ook de eigen organisatie 
binnenkomt, kennis delen, verbinden tussen organisaties, lerend vermogen 
vergroten”.  
 
Conclusie 3.3.2 
De scan als zelfstandig instrument voor inzicht, bewustwording en leren ten aanzien 
van kwaliteit kan ook buiten het kader van programma WOL geschikt zijn voor 
organisaties. Aangezien een externe scanner waarde toevoegt door een onafhankelijke 
rol in te nemen, de situatie objectief te bekijken en daarnaast sturing geeft aan de 
organisatie en uitvoering van het scanproces, lijkt de combinatie van een interne en 
externe scanner een veelbelovend scenario. Het derde scenario, waarbij locaties 
binnen het lerend netwerk bij andere organisaties de scans uitvoeren onder 
begeleiding van een externe scanner wordt door zowel de scanners als 
locatiemanagers als meest veelbelovend scenario gezien, omdat hiermee het 
uitwisselen in het netwerk of de regio en leren van elkaar wordt gestimuleerd.  

4. Methodologische overwegingen 
 
Bij het interpreteren van de resultaten moet rekening worden gehouden met het feit 
dat vrijwel alle deelnemers aan deze studie na de scan een ondersteuningstraject 
hebben doorlopen, dat ook werd gefaciliteerd vanuit WOL. Ook al hebben we locaties 
gevraagd om alléén het scanproces te evalueren, kan de beoordeling wellicht niet los 
worden gezien van het ondersteuningstraject dat volgde. Het is mogelijk dat een 
positieve ervaring met het ondersteuningstraject ervoor zorgt dat deelnemers de scan 
ook positiever beoordelen. Ook is het mogelijk dat de uitkomst van de scan invloed 
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heeft gehad op de evaluatie; al zagen we dit niet terug in onze resultaten: ook locaties 
met een negatieve scanuitslag waren vaak positief over de opbrengst van de scan. 
  
We hebben voor dit onderzoek geen locaties gesproken die de scan niet hebben 
afgemaakt. Dit zou ook een vertekend beeld kunnen geven als onvrede over het 
scanproces een reden is geweest om te stoppen. Er waren geen gegevens beschikbaar 
van locaties die tijdens het scanproces zijn gestopt. Wel is in de periode 2019-2020 
bijgehouden waarom locaties besloten niet deel te nemen aan WOL. Uit de 
opgevraagde informatie bleken de meest voorkomende redenen: prioriteiten liggen 
elders (bijvoorbeeld bij een IGJ-traject, interne audit of eigen traject; n=8), gebrek 
aan tijd (zowel structureel als door Covid-19; n=5) en de locatie bleek geen 
verpleeghuiszorg te bieden, waardoor de scan niet goed aansloot (n=3).  
Ten slotte kan Covid-19 invloed hebben gehad op de resultaten, alhoewel we geen 
statistisch verschil hebben gevonden tussen de scanuitslagen die voor versus sinds 
Covid-19 zijn verzameld. De locaties die we hebben geïnterviewd hebben allen tijdens 
Covid-19 deelgenomen aan WOL.  
 

5. Algemene conclusie 
 
Dit onderzoek laat zien dat verpleeghuislocaties die hebben deelgenomen aan het 
programma WOL over het algemeen positief zijn over het gebruik en de opbrengsten 
van de scan. Ze vinden het de tijdsinvestering die het kost zeker waard. De scan-KKV 
wordt gebruikt om inzicht te creëren, het kwaliteitsbewustzijn op de locatie te 
vergroten en met de uitkomsten een verbeterproces in gang te zetten. Alle drie de 
onderdelen van de scan dragen hieraan bij: Het breed en bottom-up ophalen van 
ervaringen ten aanzien van de acht thema’s van het kwaliteitskader door middel van 
een vragenlijst, een gedegen analyse van beschikbare informatie over de lokale 
context door scanners, en met deze bevindingen het gesprek aangaan en een 
gezamenlijk perspectief creëren. Het is deze combinatie van stappen die de scan tot 
een waardevol instrument maakt. Tegelijkertijd kost het tijd en inspanning om elke 
stap van dit proces goed te doorlopen. Voldoende motivatie en draagvlak is daarom 
een vereiste. 
Het werken aan kwaliteitsbewustzijn is echter niet klaar op het moment dat de scan is 
afgerond. De scan kan worden gezien als startmotor van het leer- en verbeterproces, 
waar de locatie vervolgens (al dan niet zelfstandig) een vervolg aan moet geven.  
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Colofon 
7 december 2022 
 
Met medewerking van scanners en deelnemende organisaties: 
Annemiek Janzen 
Lonneke van Nistelrooij 
Hilda Stergakis 
Wim van ’t Veer – Stichting Wonen en Zorg Purmerend 
Monique van der Kroon – Evean Eduard Douwes Dekker 
Tessa de Leur – Markenheem 
Yvonne Smolenaers – Stichting Land van Horne 
en anderen 
 
 
Bijlage A 
 
Overzicht thema’s kwaliteitskader met bijbehorende onderwerpen. 
 
Thema 1: Persoonsgerichte zorg 

• Aandacht voor bewoners 
• Zorgleefplan opstellen samen met bewoners 
• Zorgleefplan binnen zes weken gereed 
• Zorgleefplan, medewerkers kennen bewoner 
• Medewerkers verzorgen volgens afspraken in het zorgleefplan 
• Medewerkers en behandelaren werken goed samen 
• Zorgleefplan wordt minimaal 2 keer per jaar besproken 
• Wensen en behoeften bewoner zijn leidend voor de medewerkers 

Thema 2: Wonen en welzijn 
• Aandacht voor levensvragen 
• Familieparticipatie: actieve bijdrage 
• Persoonlijke verzorging bewoners 
• Hygiëne: schone ruimtes 
• Zinvolle tijdsbesteding en activiteiten 
• Vrijwilligers: goede samenwerking en duidelijke taken 
• Tevredenheid over maaltijden 
• Leefruimtes passend bij doelgroep 

Thema 3: Veiligheid 
• Risico-signalering  
• Incidenten: geen drempels om te melden   
• Opvolgen incidenten: bespreken en acties  
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• Bevoegde en bekwame medewerkers doen risicovolle handelingen 
• Medicijnen volgens afspraken bewaard en verstrekt  
• Vrijheidsbeperkende maatregelen voorkomen en inzetten  
• Hygiënisch werken van zorgmedewerkers 

Thema 4: Leren en verbeteren 
• Medewerkers reflecteren en bespreken als iets beter kan    
• Voldoende overlegmomenten   
• Zorgmedewerkers kunnen input geven voor Kwaliteitsplan en  

-verslag 
• Kwaliteitsmanagementsysteem, kwaliteitshandboek/protocollenboek  
• Cultuur van leren en verbeteren 
• Lerend netwerk: voldoende tijd en ruimte om deel te nemen  

Thema 5: Leiderschap, governance en management 
• Medewerkers werken volgens de visie van de organisatie  
• Kwaliteit en persoonsgerichte zorg zijn belangrijke thema’s  
• Leiding is betrokken: weet wat er speelt 
• Leiding is ondersteunend: weet wat (zorg)medewerkers nodig hebben 
• Medewerkers/cliënten kunnen invloed uitoefenen op het beleid  

Thema 6: Personeelssamenstelling 
• Deskundig personeel: voldoende kennis en vaardigheden  
• Voldoende personeel 
• Voldoende personeel (eis): bij intensieve zorgmomenten zijn er 

minimaal twee zorgmedewerkers  
• Voldoende personeel (eis): tijdens dag en avond iemand in de 

huiskamer of gemeenschappelijke ruimte  
• Vast-flexibel: goede balans  
• Samenwerking in team  
• Voldoende (na)scholing (sluit aan bij behoefte) 
• Voldoende tijd voor scholing 
• Voldoende aandacht voor ontwikkelmogelijkheden 
• Ziekteverzuim  
• Verloop van medewerkers  
• Medewerkers gaan met plezier naar het werk 

Thema 7: Gebruik van hulpbronnen 
• Regelmatige evaluatie werkwijzen 
• Beschikbaarheid en vindbaarheid materialen en hulpmiddelen   
• Mogelijkheid voor inzet technologische hulpmiddelen  
• Facilitaire diensten ondersteunen zorgmedewerkers 
• Ondersteunende diensten ondersteunen het zorgproces 

Thema 8: Gebruik van informatie 
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• Cliëntervaringen minimaal 1 keer per jaar gemeten 
• Gebruik cliëntervaringen om zorg te verbeteren 
• Stuurinformatie: betrouwbaarheid en grip  
• Administratieve lasten: geen registratie onnodige gegevens  

  


