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• Het verpleeghuis bestaat niet!  
- grootschalig, kleinschalig, zorgboerderij, VPT 

 
• Leren van en met elkaar. Gewaardeerde elementen van de 

zorgboerderij (de Bruin, Verbeek, Buist, de Boer, 2017) 

- Activiteiten: betekenisvol, gevarieerd 
- Fysieke omgeving: buitenleven, huiselijk 
- Organisatorische contextzorgvisie met nadruk op betrokkenheid, 

leiderschap zorgboer 
- Psychosociale omgeving: keuzevrijheid, stimuleren interactie, afgestemde 

activiteiten 
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Feiten arbeidsmarkt zorg 

• 1 miljoen medewerkers werkzaam in de zorg  
• 36% werkt in de verpleging, verzorging en thuiszorg (VVT) 
• Vergrijzing van de zorgmedewerker, 27% van de VVT 

werknemers is 55+ 
• 2017: 105000 vacatures in de zorg 
• VVT zorgfuncties als knelpuntberoep meer geld lost het 

probleem niet direct op 

Bron: AZW arbeidsmarkttool 2016 



• Hoe zorgen we voor een goed gevuld en gevarieerd 
functiehuis?  

• Wat is een optimale case mix?  
• Hoe zetten we verpleegkundige, verzorgende en andere 

zorgverleners in binnen de organisatie? 
• Hoe doen we de juiste dingen op de juiste wijze met de 

juiste personele inzet? 
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• Van zorgen voor naar zorgen met……  
- Blijf Actief Thuis 
- Nurses on the Move  

De cliënt aan 
het stuur 



• ‘Verpleegthuis’: eigen regie van de verpleeghuisbewoner centraal 
 

- Cultuuromslag 
- Verwachtingen patroon en visie 
- Communicatie die als basis vertrouwen heeft 
- Opvattingen over wat goede zorg is verschillen (Verbeek, 2017) 

 
 

 Om partnerschap te creëren is het relationele aspect van essentieel belang 
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• Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wijkverpleging 
 

• Het ontwikkelen van een meetinstrument om de kwaliteit 
van ervaren zorg (thuis en in verpleeghuis) te meten vanuit 
het cliëntperspectief 
- zorgrelatie 

 
• Kwaliteit anders meten 

 

Kwaliteit van 
zorg is meer 

dan……  
 …. 
 …. 

 
 



Foto kaarten 

Kies een afbeelding die goede zorg voor u 
symboliseert 



• Kwaliteitskader verpleeghuiszorg en wijkverpleging 
 

• Het ontwikkelen van een meetinstrument om de kwaliteit 
van ervaren zorg (thuis en in verpleeghuis) te meten vanuit 
het cliëntperspectief 
- zorgrelatie 

 
• Kwaliteit anders meten 

- standaard vragenlijsten versus creatievere methodieken 
- bewust versus onbewust 

 

 

Kwaliteit van 
zorg is meer 

dan……  
 …. 
 …. 

 
 



 
• Gewenste zorg in de laatste levensfase (Dedicated project) 

bij ouderen met dementie thuis en in het verpleeghuis 
 
- Palliatieve zorg is zeer complex en veelal gefragmenteerd 
- Onvoldoende samenwerking tussen betrokkenen 
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• Groot en divers innovatie potentieel binnen de AWO (Thoma, 2015) 

 
 

• Inzet van technologie in interventies en onderwijs 
- Blijf Actief Thuis (360 graden fimpjes, VR bril) 
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