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Ruimte voor Zorg
Doel: Meten ervaren kwaliteit 

verpleeghuiszorg bewonersperspectief



Wat is Ervaren Kwaliteit?

Sion et al. (2019). Experienced Quality of Post-Acute and Long-Term Care from the Care Recipient’s Perspective – A 
Conceptual Framework. JAMDA. 20(11). 1386-1390. https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.03.028. 

https://doi.org/10.1016/j.jamda.2019.03.028


Ruimte voor Zorg 

Gebaseerd op de principes van relatiegerichte 
zorg

Individueel het gesprek aangaan met 

Bewoner – Familie – Zorgverlener

Gebruikt een waarderende benadering

Creëert een lerend netwerk voor de 
zorgorganisaties 



Ruimte voor Zorg

Verbinden | Reflecteren |Evalueren

Aparte Gesprekken | Observaties PG

Rapportages



Ruimte voor zorg 2018

14 zorgmedewerkers + 2 onderzoekers

148 gesprekken: 47 bewoners + 44 familie + 57 

zorgverleners

 34 driehoeken

 23 tweehoeken

Gemiddeld 18 minuten (3 – 44)



Voorbeeld uit een driehoeksgesprek
“9, omdat ze alles doen wat ze kunnen doen. Alleen die 
meisjes hebben weinig tijd. Maar ze moeten ook in een 
bepaalde tijd zoveel mensen afgaan en kunnen niet met 
jou gaan zitten tutten.” Bewoner

“Onvoldoende, want heel veel zorgverleners behandelen 
haar naar haar gevoel niet als een persoon maar als een 
ding dat snel aangekleed moet worden.” Familie

“8, want er wordt tegemoet gekomen aan de wensen 
van de cliënt, bv. Ontbijt op bed en wordt later 
verzorgd.” Zorgverlener



Eerste resultaten

• Familie vertelt meer dan bewoners
• Zorgverleners zijn positiever dan familie en 

bewoners
• Er is variatie in de ervaren kwaliteit tussen 

de gesprekken



Ruimte voor zorg: eerste bevindingen 2018

Ruimte voor zorg meet ervaren kwaliteit 
van de verpleeghuiszorg

De training is een waardevolle toevoeging 
voor succesvolle gesprekken

Vastleggen van gesprekken kan 
eenvoudiger

Bruikbaarheid van de informatie beter 
aansluiten bij behoeften van organisaties



App ontwikkeling

Gesprekken 
vastleggen

Rapportages 
genereren
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Voorbeeld uit een driehoeksgesprek

“8, omdat heel veel dingen goed zijn. Maar de zusters 
hebben te weinig tijd.” Bewoner

“5, omdat er veel momenten zijn dat het lang duurt 
voordat een zorgvraag wordt beantwoord.” Familie

“7, want cliënt was vroeger zelf werkzaam in de zorg. 
Ze vindt dat de meisjes goed hun werk doen, maar 
ervaart soms dat ze lang moet wachten en geen tijd 
hebben.” Zorgverlener


