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Achtergrond 

 

 Nauwkeurige verslaglegging draagt bij aan continuïteit van zorg en 

veiligheid van bewoners.1,2 

 Een persoonsgericht zorgleefplan beoogt een match tussen 

zorgbehoeften bewoners en inzet zorgpersoneel.1,3 

 Onbekend of afgesproken interventies ook daadwerkelijk worden 

uitgevoerd door zorgpersoneel. 
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Doel en design 

 

Inzichtelijk maken van consistentie tussen beschreven zorg-

interventies in zorgleefplannen en daadwerkelijk uitgevoerd door 

zorgpersoneel in verpleeghuizen. 
 

Cross-sectioneel onderzoeksdesign waarin een review van 

zorgleefplannen en gestructureerde continue observaties bij 

zorgpersoneel. 
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Methode (1) 

Doelgerichte steekproef 
 

 4 verpleeghuizen/zorgcentra in Noord-Nederland. 

 toestemming 150 (63%) bewoners. 

 11 psychogeriatrische (74), 1 somatische (22) en 

3 verzorgingshuis (54) afdelingen. 

 verpleegkundigen (21), verzorgenden (73),  

EVV (17) en helpenden (32). 
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Methode (2) 

Meetinstrument 
 

 Theoretisch raamwerk Nursing Interventions Classification (NIC)4 

 Groningen Observational Instrument for Long Term Institutional 

Care (GO-LTIC)5,6 

 Aangepaste GO-LTIC  

 126 verpleegkundige interventies,  

 24 klassen, 

 6 domeinen. 
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Domeinen 

  

  

Definitie 

  

Label interventie (NIC code) 

Basis fysiologische zorg 
Zorg gericht op de ondersteuning van de functionele 

gezondheidstoestand 

Ondersteuning bij persoonlijke zorg (1800), positionering (0840), verplaatsing bij 

beperkte mobiliteit (0970), baden/douchen (1610), helpen met kleden (1630) 

Complex fysiologische zorg 

 

Zorg gericht op de ondersteuning van homeostatische en 

regulerende processen 

 

Toediening van geneesmiddelen (2300), wondverzorging (3660), circulatiebeleid: 

veneuze insufficiëntie (4066), decubituspreventie (3540) bewaking van de 

huidconditie (3590) 

 Gedrag 
Zorg gericht op de ondersteuning van het psychosociaal 

functioneren en van veranderingen in de levensstijl 

Activiteitenbegeleiding (4310), actief luisteren(4920), afleiding (5900), Bevordering 

van de communicatie: gehoorbeperking (4974), geestelijke 

ondersteuning/bidden(5420) 

 Veiligheid 
Zorg gericht op de ondersteuning van de bescherming tegen 

letsel en schade 

Valpreventie (6490), regulering van de omgeving: veiligheid (6486), toezicht; 

veiligheid(6654), bewaking van de vitale functies (6680), zorg bij dementie: wassen 

(6462) 

Gezin en Familie1  Zorg gericht op de ondersteuning van het gezinssysteem 

Ondersteuning bij huishoudelijke taken (7180), bevordering betrokkenheid familie 

(7110), ondersteuning van de mantelzorg (7040), tijdelijke overname van de 

mantelzorg (7260) 

Gezondheidszorgstelsel2 
Zorg gericht op de ondersteuning van een optimaal gebruik 

van zorgvoorzieningen 

Coördinatie van zorg (7320), voorraadbeheer (7840), toezicht elektronisch (6658), 

verslaglegging (7920), vervoer binnen de instelling (7892) 

Tabel 1 NIC domeinen met vijf voorbeelden  van veel voorkomende verpleegkundige interventies per domein uit de GO-LTIC 

1 Bevat vier interventies 

2 Bevat indirecte zorg interventies, de andere domeinen directe  zorg interventies 
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Methode (3) 

Procedure gegevensverzameling 
 

 ‘Manual mapping’7 = gedocumenteerde en geobserveerde 

interventies gelinkt aan de meest accurate NIC-interventie. 

 14 bachelor verpleegkunde studenten → 20-uurs training5,6,8 

 Review documentatie → 7 reviewers in duo’s 

 Gestructureerde continue observaties → 7 observatoren 
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Resultaten (1) 
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 Consistentie hoog voor basis- (93%) en complexe fysiologische zorg (79%) 

 Consistentie interventies gedragsdomein 66%. 

 Kans dat gedocumenteerde interventies daadwerkelijk werden uitgevoerd hoog voor alle 

domeinen (≥ 91%, p >.05), behalve voor veiligheidsinterventies. 

Domein1 

Gedocumenteerd  

en waargenomen 

(percentage2) 

Alleen 

gedocumenteerd 

(percentage) 

Alleen waargenomen 

(percentage) 

P 

(percentage) 

 

CP 

(percentage) 

 

p waarde* 

Basis fysiologische zorg 

(n=150) 
140 (93.3) 3 (2) 7 (4.7) 98 98 1 

Complex fysiologische zorg 

(n=150) 
119 (79.3) 3 (2) 28 (18.7) 98 98 1 

Gedrag (n=145) 95 (65.5) 10 (6.9) 40 (27.6) 93 91 .603 

Veiligheid  (n=135) 59 (43.7) 28 (20.7) 48 (35.6) 55 64 .079 

Gezin en  Familie (n=148) 8 (5.4) 0 (0) 140 (94.6) 100 100 - 

Gezondheidszorgstelsel 

(n=150) 
27 (18) 0 (0) 123 (82) 100 100 - 

* t-test equality proportions p < .05.  1 Niet alle interventies in een domein kwamen voor bij alle bewoners (n = 150) tijdens de studieperiode, dit afhankelijk van hun 

gezondheidstoestand (structurele nullen). 2 Het aantal afzonderlijke interventies binnen een domein is 100%. P = de kans dat interventies werden geobserveerd bij bewoners; CP = 

conditionele kans dat interventies werden geobserveerd gegeven dat interventies waren gedocumenteerd in het zorgleefplan. 
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Resultaten (2) 
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Log-lineaire modellen van de frequentie van gedocumenteerde en 

waargenomen interventies bij bewoners (n = 372) per NIC-domein en 

type verplegend personeel. 
 

 Voornamelijk verzorgenden voerden significant (p < .05) de 

interventies uit zoals vastgelegd in zorgleefplannen. 

 



| 

Conclusie  
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 Hoge consistentie basis- en complexe zorg in lijn met persoons-

gerichte zorg in verpleeghuizen. 

 Gedragsinterventies zoals afleiding, kalmerende technieken en 

humor vaker persoonsgericht documenteren. 

 Niet uitgevoerde interventies in het veiligheidsdomein (b.v. 

valpreventie) suggereren dat bewoners gevaar kunnen lopen. 
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Take home message 
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Verpleegkundige classificatie systemen, zoals de NIC, opgenomen in 

het elektronisch zorgleefplan (ECD) maken zichtbaar wat de bijdrage 

is van verplegend en verzorgend personeel aan de kwaliteit van zorg. 
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