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Vraagstelling 

Is er wetenschappelijk bewijs 
voor relatie tussen  
personele bezetting en  
kwaliteit van zorg 
in verpleeghuizen? 
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Belangrijke uitgangspunten 

Wetenschappelijk bewijs 

– Resultaten gepubliceerd in peer reviewed 
wetenschappelijke tijdschriften 

– Recent afgerond en lopend Nederlands wetenschappelijk 
onderzoek in gepubliceerde abstracts 

• Geringe vergelijkbaarheid tussen landen 

– Helpenden, verzorgenden, verpleegkundigen   

 

Personele bezetting in de directe zorg 

– Personeelsomvang 

– Opleidingsniveau 
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Belangrijke uitgangspunten 

Verpleeghuiszorg 

– Veel variatie in binnen- en buitenland 
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Kwaliteit van zorg 

 

Nieuw kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

– Leidraad verantwoorde personeelssamenstelling 

– Deadline 1 oktober 2016 
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Belangrijke uitgangspunten 

Kwaliteit 

– Subjectief 

– Perspectieven van stakeholders 

– Modellen 
• Donabedian, IoM/WHO 

– Verschuiving focus in verpleeghuis 
• Wonen, welzijn, kwaliteit van leven  

 

Kwaliteit van zorg 

– Brede omschrijving, inclusief kwaliteit van leven 
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Methode 

Literatuuronderzoek 

– Pubmed, cinahl, google scholar 

– Referentielijsten 

 

183 wetenschappelijke studies 

– Inclusief 5 (van 13 reviews) 

– Laatste 20 jaar (tot 2-2016) 
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Metingen 

Personeelsomvang 

– Hoeveelheid personeel in directe zorg in verhouding tot 
aantal bewoners; uitgedrukt in uren of Fte 

 

Kwaliteit van zorg 

– Uitkomstindicatoren 

 

Kwaliteit van leven 

– Deficiency citations USA 

– Ervaren QoL 
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Resultaten algemeen 

Merendeel studies in USA 
 

Gegevens in grote databanken 

– Ill. Oscar data;1x per 15 maanden gegevens invoeren 

– Niet voor onderzoeksdoeleinden opgezet 

 

Vrijwel alle studies cross-sectioneel 
– Momentopnames, associaties maar geen causaliteit 

 

1 review longitudinale studies 
– Longitudinaal design: herhaalde metingen om verbanden op meer 

oorzakelijke manier vast te stellen 
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Resultaat personeelsomvang 

Geen wetenschappelijk bewijs 
 
voor relatie tussen personeelsomvang en 
kwaliteit van zorg, kwaliteit van leven en 
tevredenheid 
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Resultaat opleidingsniveau 

Geen wetenschappelijk bewijs 
 
voor relatie tussen de inzet van meer 
verpleegkundigen, verzorgenden of helpenden en 
een betere kwaliteit van zorg of kwaliteit van leven 
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Nederlandse studies 

HBO-VGG (2014) 

– Positieve reacties deelnmers interviews 

– Meerwaarde HBO-VGG niet te objectiveren 

 

Functiedifferentiatie (2016) 

– Dezelfde taken helpenden, verzorgenden en 
verpleegkundigen 

 

Nurses on the Move (2015) 

– Geen verband personeelsomvang en kwaliteit van zorg 
• Onderzoek binnen 55 verpleeghuisafdelingen 

– Effect HBO-verpleegkundige niet vast te stellen 
• Onderzoek binnen 282 verpleeghuisafdelingen 
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Mediërende factoren 

INT NL 
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Meer is niet per se beter 

Tegenspraak met heersende opvattingen 

 

Duiding 

– Aanname voor een lineair verband is onjuist 

– Geen rekening met samenstelling teams: skill-mix 

– Focus op klinische uitkomstmaten 

– Opleidingsniveau in NL verpleeghuizen is laag 
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Hoe verder? 

Toekomstige verpleeghuiszorg 

– Complexiteit neemt verder toe 
• Dementie, revalidatie en palliatieve zorg 

– Technologie 

– Andere verwachtingen 
• ‘Verpleeghuis van de toekomst is een thuis, waar ieder haar of zijn 

eigen levensstijl mag voortzetten, het dagritme zinvol kan invullen en 
naasten een relevante rol hebben’ 

 

Andere competenties van medewerkers zijn vereist  
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Aanbevelingen, hoe verder? 

 

Discussiegroepen vanmiddag 
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Aanbevelingen, hoe verder? 

 

Discussiegroepen vanmiddag 

 

 

Het cliëntperspectief op kwaliteit van zorg 

– Ontwikkeling van methoden om ‘zachte kant’ adequaat in 
kaart te brengen 

• Academische Werkplaats Ouderenzorg 
Zuid-Limburg, najaar 2016 
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Bedankt voor uw aandacht! 

 
 

Meer informatie over het onderzoek en andere projecten: 
www.academischewerkplaatsouderenzorg.nl 


