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VOORWOORD 
 

Binnen het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut worden 13 

leren en verbeteren projecten uitgevoerd over methodiekontwikkeling en onderzoek gericht op 

leven lang ontwikkelen in diverse settingen in de zorg. De vraag die in deze projecten centraal 

staat is: “Hoe kunnen zorgprofessionals middels voortdurend leren & verbeteren bijdragen 

aan kwaliteit van zorg?” In deze projecten worden diverse meetinstrumenten gebruikt om 

leren & verbeteren inzichtelijk te maken, zoals vragenlijsten over interdisciplinair leren, 

leercultuur, leerhoudingen en mensgerichte zorg.  

 

De HAN University of Applied Sciences, Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening 

heeft een inventarisatie gemaakt van de kwantitatieve meetinstrumenten die gebruikt worden 

in de 13 projecten. In deze rapportage doen we verslag van deze inventarisatie. De 

opdrachtgever en financier van dit project is ZonMw. Deze inventarisatie is uitgevoerd in de 

periode september 2020 tot en met februari 2021. 

 

Wij hopen dat deze inventarisatie leidt tot het inspireren van onderzoekers en professionals in 

het inzichtelijk maken van leren en verbeteren in de praktijk. Op deze manier kunnen we nóg 

meer samen en van elkaar leren om de zorg verder te verbeteren. 

 

Lectoraat Organisatie van Zorg en Dienstverlening 

 

Anneke van Vught, Associate Lector  

Miranda Laurant, Lector  
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1 INLEIDING   

 

Binnen het ZonMw-programma Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut worden in de 

periode 2019 - 2023 13 leren en verbeteren projecten uitgevoerd over methodiekontwikkeling 

en onderzoek gericht op leven lang ontwikkelen in diverse settingen. In de 

netwerkbijeenkomst van het ZonMw-programma op 22 april 2020 werd duidelijk dat in deze 

projecten diverse meetinstrumenten worden gebruikt om leren & verbeteren inzichtelijk te 

maken, zoals vragenlijsten over interdisciplinair leren, leercultuur, leerhoudingen en 

mensgerichte zorg. Om kennis en inzichten van de verschillende kwantitatieve 

meetinstrumenten over leren & verbeteren te ontsluiten hebben twee studentonderzoekers 

een overzicht gemaakt van de meetinstrumenten die - volgens de projectleiders of 

onderzoekers van het programma ‘Leren & Verbeteren’ - geschikt zijn om samen leren 

en verbeteren in de zorg inzichtelijk te maken. In bijlage A is een overzicht te vinden van de 

13 projecten.  

 

De onderzoeksvraag waar dit project antwoord op geeft, luidt: “Wat zijn volgens de 

projectleiders of onderzoekers van de projecten gefinancierd door het ZonMw-programma 

Kwaliteit van Zorg: Ondersteuning Zorginstituut geschikte kwantitatieve meetinstrumenten die 

gebruikt kunnen worden om samen leren en verbeteren onder zorgprofessionals in de 

zorgsector inzichtelijk te maken?”  

 

2 METHODE 

   

Via een schriftelijke inventarisatie - via de e-mail aan projectleiders en onderzoekers - is 

informatie verzameld over de meetinstrumenten die worden gebruikt in de projecten. Tevens 

is aan projectleiders of onderzoekers gevraagd wat de motivatie was voor het gebruik van 

deze instrumenten en wat de (eerste) ervaringen met het gebruik van deze instrumenten zijn. 

Dit was gedaan via semigestructureerde interviews aan de hand van een topiclijst (bijlage B). 

Van alle projecten heeft een projectleider of onderzoeker deelgenomen aan deze 

inventarisatie.    
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3 RESULTATEN    

 

3.1 Inventarisatie meetinstrumenten  

In totaal zijn 33 kwantitatieve meetinstrumenten ingezet om het leren en verbeteren in de 

praktijk te evalueren (Tabel 1). De meetinstrumenten zijn gecategoriseerd in het niveau van 

de zorgverlener en het niveau van de patiënt. Het niveau van de zorgverlener is 

onderverdeeld in vier subcategorieën;  

1) lerend vermogen en competenties,  

2) leercultuur en teamcultuur,  

3) verbeteren van kwaliteit van zorg/leven en  

4) (proces)evaluatie van implementatie. 

 

Uit een analyse van deze meetinstrumenten komt het volgende naar voren:   

- Het concept leren en verbeteren is op verschillende manieren vertaald en 

geoperationaliseerd in de verschillende projecten, waardoor de grote verscheidenheid 

aan meetinstrumenten te verklaren is. Alle kwantitatieve meetinstrumenten zijn 

vragenlijsten. 

- Aanvullend aan de kwantitatieve vragenlijsten maakten alle projecten gebruik van 

kwalitatieve methoden om meer of diepgaandere informatie te verkrijgen zoals 

narratieve verhalen, focusgroepen, intervisiegroepen, interviews en 

themabijeenkomsten. 

- Het aantal meetinstrumenten om leren en verbeteren inzichtelijk te maken varieerde 

van 0 tot 7 instrumenten per project.   

- Enkele meetinstrumenten werden in meerdere projecten en verschillende settingen 

gebruikt: de Critically Reflective Work Behaviour Survey, Quickscan leerklimaat en the 

Normalization MeAsure Development questionnaire (NoMAD). De Critically Reflective 

Work Behaviour Survey werd bijvoorbeeld gebruikt in een verpleeghuis, een 

ziekenhuis en in de wijkzorg.   

- De meeste meetinstrumenten (n=26) zijn gevalideerd. De overige vragenlijsten zijn 

door de onderzoekers zelf ontwikkeld of samengesteld uit andere meetinstrumenten 

(n=7).  

- Het overgrote deel van de meetinstrumenten geeft inzicht op het handelen van de 

zorgprofessional (n=31). Slechts enkele meetinstrumenten (n=2) geven inzicht in de 
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uitvoering van persoonsgerichte zorg en/of kwaliteit van leven vanuit het perspectief 

van de patiënt. 

 

  



 
 

 
 
LEREN EN VERBETEREN IN DE ZORG 8/18 

Tabel 1 - Overzicht gebruikte meetinstrumenten leren & verbeteren  

Niveau van zorgverlener 

Lerend vermogen en/ of competenties 

Naam meetinstrument Auteurs Onderwerp  Items  Vrij 
verkrijgbaar 

Gevalideerd Doelgroep  Toegepaste 
setting  

Critically Reflective Work Behaviour survey M. van Woerkom, W. 
J.  Nijhof, L. 
F.M.  Nieuwenhuis  

Kritisch reflectief 
werkgedrag 

37  Ja Ja Verpleegkundige, 
verzorgenden 

Ziekenhuis, 
wijkzorg, 
verpleeghuis  

Occupational self-efficacy scale T. Rigotti, B. Schyns, G. 
Mohr 

Vertrouwen in eigen 
kunnen 

9 Ja Ja Verpleegkundige, 
verzorgenden 

Ziekenhuis, 
wijkzorg 

Leadership Practice Inventory Scale (LPI)  J. M. Kouzes, B. Z. Posner  Klinisch leiderschap  30 Ja Ja Verpleegkundigen Ziekenhuis, 
wijkzorg 

Evidence-based practice (McColl) vragenlijst A. Knoops, H. Vermeulen 
en D. T. Ubbink 

Competenties EBP 20 Ja Ja Verpleegkundigen   Ziekenhuis, 
wijkzorg 

Evidence-Based Practice Attitude Scale - mbo 
(EBPAS - mbo) 

A. Persoon, M. Lovink, H. 
Vermeulen, A. van Vught 

Attitude EBP 15 Ja Ja Verzorgenden Ziekenhuis, 
wijkzorg 

Evidence-Based Practice Questionnaire - mbo 
(EBQI - mbo) 

A. Persoon, M. Lovink, H. 
Vermeulen, A. van Vught 

Competenties EBP 11 Ja Ja Verzorgenden Ziekenhuis, 
wijkzorg 

Nursing Attitude Questionnaire (NAQ) Y. ten Hoeve, S. Castelein, 
W. Jansen, G. Jansen, P. 
Roodbol 

Attitude  30 Ja Ja Verpleegkundige Ziekenhuis, 
revalidatiecentrum
langdurige 
zorg/wijkzorg 

Competentieniveau van zorgverleners 
P. Boersma & R. Gobbens 

Competentieniveau 
van zorgverleners 

26  Op te vragen 
bij de auteurs 

Nee zorgprofessionals Geriatrische 
revalidatie zorg 

Utrechtse Burn-out Schaal voor contactuele 
beroepen (UBOS-C) 

W. Schaufeli en D. van 
Dierendonck 

Burn-out 15 Ja Ja Zorgprofessionals Intensive care  

Moral distress scale Revised E.G. Epstein, P.B. 
Whitehead, C. 
Prompahakul, L.R. Thacker 
en A.B. Hamric  

Morele stress 21 Ja Ja Zorgprofessionals Intensive care  

Survey Work Home Interaction Nijmegen 
(SWING) 

M. Pieterse en K. Mostert  Werk-privé balans 26 Ja Ja Zorgprofessionals Intensive care 
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Leercultuur en teamcultuur  
 

Naam meetinstrument Auteurs Onderwerp  Items  Vrij 
verkrijgbaar 

Gevalideerd Doelgroep  Toegepaste 
setting  

Culture of care Barometer (CoCB) A.M. Rafferty, J. Philippou, 
J.M. Fitzpatrick, G. Pike en 
J. Ball 

Werkomgeving/ 
reflectie 

30 Ja Ja Zorgprofessionals Intensive care  

Big Five Inventory Extra Small (BFI-XS) O. John Teamleren 1 Ja Ja Zorgprofessionals Intensive care  

Team Cohesion Inventory (TCI) N. Dragieva, C. Del 
Grande, J.F. Dawson, J. 
Haggerty, J. Barnsley, 
W.E. Hogg, P. Tousignant 
en M.A. West.  

Teamgevoel 14 Ja Ja Zorgprofessionals Intensive care  

Vragenlijst interprofessioneel teamleren L. Wijnia, E.M. Kunst, M. 
van Woerkom en R.F. 
Poell 
 

Interprofessioneel 
teamleren 

2 Ja Ja Zorgmedewerker, 
behandelaren 

Verpleeghuiszorg  

Quickscan leerklimaat S. Zwakhalen 
J. Meijers 
E. van Rossum 
T. Thoma 
M. van Lierop 

Leerklimaat 35 Ja Ja Zorgprofessionals Verpleeghuiszorg 

Interprofessional Collaboration Measurement 
Scale (IPCMS)  

C. Kenaszchuk, S. Reeves 
S en D. Nicholas  
Zwarenstein M. 

Interprofessionele 
samenwerking 

26 Ja Ja Zorgprofessionals Verpleeghuiszorg 

Vragenlijst Teamleren Offenberg 2001 Leren en 
ontwikkelen binnen 
teams 

26  Ja Ja Zorgprofessionals Geriatrische 
revalidatie zorg 

Revisited team learning scale for nursing 
teams 
 

Timmermans, O., Van 
Linge, R., Van Petegem, 
P., Elseviers, 
M. and Denekens, J.  

Leerklimaat 26  
 

Ja Ja Verzorgenden, 
verpleegkundigen, 
helpenden 

Geriatrische 
revalidatiezorg 

Practice Environment Scale - Nursing Work 
Index (PES-NWI) 

D. Parker, A. Tuckett, R. 
Eley, D. Hegney 

Dynamiek binnen 
de werkomgeving  

30 Ja Ja Verpleegkundigen Ziekenhuis, 
wijkzorg 

Coordinated Action Checklist  A. Wagemakers, M. A. 
Koelen, J. Lezwijn en L. 
Vaandrager 

Gezamenlijk leren  26 Ja Ja Alle disciplines  Ziekenhuis, 
revalidatiecentrum
/langdurige 
zorg/wijkzorg 

Wederkerigheidspatronen in regionale 
samenwerking  

J. Zuidersma  Wederkerigheid  15 Ja Ja Verpleegkundige, 
verzorgenden 

Ziekenhuis, 
revalidatiecentrum
/langdurige 
zorg/wijkzorg 

https://www.emerald.com/insight/search?q=Olaf%20Timmermans
https://www.emerald.com/insight/search?q=Roland%20Van%20Linge
https://www.emerald.com/insight/search?q=Roland%20Van%20Linge
https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Van%20Petegem
https://www.emerald.com/insight/search?q=Peter%20Van%20Petegem
https://www.emerald.com/insight/search?q=Monique%20Elseviers
https://www.emerald.com/insight/search?q=Monique%20Elseviers
https://www.emerald.com/insight/search?q=Joke%20Denekens
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SWING vragenlijst zorgprofessionals S. Lips en J. Boxem Samenwerking 
Teamklimaat 

67 Op te vragen 
bij auteurs 

Nee Zorgprofessionals Integrale 
geboortezorg 

 

Verbeteren van kwaliteit van zorg/leven  
 

Naam meetinstrument Auteurs Onderwerp  Items  Vrij 
verkrijgbaar 

Gevalideerd Doelgroep  Toegepaste 
setting 

Person Centered Practice Inventory-Staff 
(PCPI-S) 

P. Slater, T. McCance en 
B. McCormack 

Persoonsgerichte 
praktijkvoering  

62 Ja Ja  Zorgprofessionals Ziekenhuis, 
revalidatiecentrum
/langdurige 
zorg/wijkzorg 

Vragenlijst (zorg)gegevens S. Zwakhalen 
J. Meijers 
E. van Rossum 
Theresa Thoma 
Merel van Lierop  

Kwaliteitsdata  6  Op te vragen 
bij auteurs 

Nee, zelf 
ontwikkeld 

Helpenden, 
verzorgenden en 
verpleegkundigen  
 

Verpleeghuis, 
wijkzorg 

Zelfscan voor mensgerichte zorg 
 

I. Muller-Schoof, A. Stoop, 
M. Verbiest en K. Luijkx 
 

Mensgerichte 
ouderenzorg 

25 Nee, nog in 
testfase 

Nee, zelf 
ontwikkeld 

Verpleegkundige, 
verzorgenden 

Verpleeghuiszorg  

Persoonsgerichte zorg (P-CAT) D. Edvardsson, D. 
Fetherstonhaugh, R. Nay 
en S.J. Gibson  

Persoonsgerichte 
zorg 

13 Ja Ja Zorgprofessionals Verpleeghuiszorg 

        

(proces)Evaluatie van implementatie 
 

Naam meetinstrument Auteurs Onderwerp  Items  Vrij 
verkrijgbaar 

Gevalideerd Doelgroep  Toegepaste 
setting  

E-module vragenlijst NoMAD: T.L. Finch, M 
Girling, C.R. May, F.S. 
Mair, E. Murray, S. 
Treweek, I.N. Steen, E.M. 
McColle, C. Dickinson en 
T. Rapley                       
MIDI: M.A.H. Fleuren, 
T.G.W.M. Paulussen, P. 
van Dommelen en S. van 
Buuren 

Leer-en 
verbetermethoden 
ontwikkelen en 
evalueren 

3 Op te vragen 
bij auteurs 

Nee, 
samengesteld 
uit andere 
meetinstrumen
ten   

 

Zorgprofessionals 
(gynaecologen, 
arts-assistenten, 
verloskundigen, 
kraamverzorgend
en, neonatologen) 

Verloskundig 
samenwerkings-
verband 

Vragenlijst zorgverleners  NoMAD: T.L. Finch, M 
Girling, C.R. May, F.S. 
Mair, E. Murray, S. 
Treweek, I.N. Steen, E.M. 

Leer-en 
verbetermethoden 
ontwikkelen en 
evalueren 

20 Op te vragen 
bij auteurs 

Nee, 
samengesteld 
uit andere 

Zorgprofessionals 
(gynaecologen, 
arts-assistenten, 
verloskundigen, 

Verloskundig 
samenwerkings-
verband 
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McColle, C. Dickinson en 
T. Rapley                       
MIDI: M.A.H. Fleuren, 
T.G.W.M. Paulussen, P. 
van Dommelen en S. van 
Buuren 

meetinstrumen
ten  

kraamverzorgend
en, neonatologen)  

Procesevaluatie leernetwerk LeerSaam door 
facilitator 

Projectgroep LeerSaam 
Noord  

Proces evalueren 9 Ja Ja Facilitators 
leernetwerk 

Ziekenhuis, 
revalidatiecentrum
/langdurige 
zorg/wijkzorg 

Session rating scale leernetwerk LeerSaam 
Noord door deelnemers 

Projectgroep LeerSaam 
Noord  

Proces evalueren 4               Ja Ja Deelnemers 
leernetwerk 

Ziekenhuis, 
revalidatiecentrum
/langdurige 
zorg/wijkzorg  

Niveau van patiënt 
 
Persoonsgerichte zorg, kwaliteit van zorg/leven 

Naam meetinstrument Auteurs Onderwerp  Items  Vrij 
verkrijgbaar 

Gevalideerd Doelgroep  Toegepaste 
setting  

Person Centered Practice Inventory-Service 
user version 
PCPI-Su 

P. Slater, T. McCance en 
B. McCormack 

Persoonsgerichte  
praktijkuitvoering  

20 Ja Ja Zorgvrager  Ziekenhuis, 
revalidatiecentrum
langdurige 
zorg/wijkzorg 

SWING vragenlijst cliënten S. Lips en J. Boxem Ervaringen rondom 
geboortezorg  

70 Op te vragen 
bij auteurs 

Nee, 
samengesteld 
uit andere 
meetinstrumen
ten   

Zorgvrager Geboortezorg 
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3.2 Motivatie voor gebruik  

In geen enkel project bleek een literatuuronderzoek gedaan te zijn naar de meest geschikte 

instrumenten om leren en verbeteren inzichtelijk te maken. De geïnterviewde projectleiders en 

onderzoekers hanteerden verschillende criteria voor de keuze van het gebruik van het 

meetinstrument. Zo hielden zij rekening met: expert opinion, positieve ervaringen die zijn 

opgedaan met het meetinstrument, de vergelijkbaarheid met andere projecten en praktische 

criteria zoals begrijpelijkheid van het meetinstrument, de tijd die het kost om in te vullen en of 

het meetinstrument beschikbaar is in de Nederlandse taal. De validiteit van het 

meetinstrument was geen criterium in de afweging om wel of niet een meetinstrument in te 

zetten. Uit de interviews met projectleiders werd ook duidelijk dat er nauwelijks gebruik werd 

gemaakt van de inzichten en praktijkkennis van zorgprofessionals bij het maken van de keuze 

voor een meetinstrument. Onderzoekers en projectleiders gaven aan dat het belangrijk is om 

meer inzicht te krijgen in verschillende instrumenten die gebruikt kunnen worden voor het 

inzichtelijk maken van leren en verbeteren. Ze zijn nieuwsgierig naar de instrumenten en 

overwegingen van projectleiders en onderzoekers binnen andere projecten. Er is geen inzicht 

gekregen in welke mate zorgprofessionals interesse hebben in een overzicht van 

meetinstrumenten om verbetering ten aanzien van leren en verbeteren in de dagelijkse 

praktijk te monitoren. 

 

3.3 Ervaringen met gebruik  

Binnen de 13 deelnemende projecten was nog weinig ervaring opgedaan met de gebruikte 

meetinstrumenten, doordat nog niet alle vragenlijsten afgenomen waren. In enkele projecten 

zijn pilots gedaan met de vragenlijsten, waarna de vragenlijsten waar nodig konden worden 

aangepast. De eerste positieve ervaringen met het gebruik van de meetinstrumenten zijn:  

• een positieve attitude t.a.v. het invullen van de vragenlijsten bij zorgprofessionals; 

• goede toepasbaarheid; 

• vragenlijsten worden redelijk volledig ingevuld; 

• zorgprofessionals worden tot nadenken aangezet en gaan bewuster nadenken over 

thema’s als teamleren en leerklimaat.  

Ook zijn er enkele verbeterpunten genoemd over het gebruik van de meetinstrumenten. 

Sommige meetinstrumenten zijn aangepast, omdat de vragen te ingewikkeld bleken of niet 

eenduidig geïnterpreteerd werden. De ervaring was dat met name reflectieve vragen veelal 

ingewikkelder bleken te zijn om in te vullen. Ook het verkrijgen van een hoge respons bleek 

een uitdaging (dit is mogelijk deels te wijten aan de coronapandemie die ten tijde van de 
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uitvoer van de projecten heerste). Een voordeel in het verkrijgen van een hoge respons was 

wanneer een onderzoeker aanwezig was in de praktijk. Een aantal projectleiders en 

onderzoekers gaf aan dat een digitale versie eenvoudiger en sneller in te vullen is dan een 

papieren versie en bijdroeg aan de respons. Andere onderzoekers kozen juist voor een 

papieren versie van de vragenlijst, zodat iedere professional een versie in zijn/haar postvak 

ontving. Ook zij gaven aan dat dit de respons mogelijk verhoogd heeft. Een andere 

veelgenoemde opmerking is dat door de coronapandemie vragenlijsten op een andere 

manier, verlaat of nog niet afgenomen zijn. Of juist afgenomen zijn voor de crisis waarbij de 

vraag is in hoeverre de resultaten van voor de crisis overeenkomen met de huidige situatie. 

 

4 CONCLUSIES & AANBEVELINGEN 
 

Dit rapport geeft een overzicht van de gebruikte kwantitatieve meetinstrumenten voor het 

inzichtelijk maken van leren en verbeteren en de diversiteit ervan. Een belangrijke conclusie is 

dat binnen de projecten op het gebied van leren en verbeteren veel verschillende 

meetinstrumenten worden gebruikt. Dit is deels te verklaren door de breedte van het concept 

leren en verbeteren en daarmee verschillende operationalisaties van het concept. Een deel 

van de meetinstrumenten richt zich op het leren, variërend van het leren van het individu tot 

de teamcultuur en teamleren. Een ander deel van de meetinstrumenten is vooral gericht op 

het meten van de verbetering op kwaliteit van zorg/leven. 

In veel projecten worden gevalideerde meetinstrumenten gebruikt of een aangepaste versie 

van bestaande meetinstrumenten. Onderzoekers ontwikkelen zelf ook vragenlijsten om beter 

te kunnen aansluiten bij de specifieke setting van de doelgroep van het project. Enkele 

instrumenten worden in meerdere projecten en settingen gebruikt. Zo is elk project bezig om 

leren en verbeteren op zijn eigen manier inzichtelijk te maken.  

 

Op dit moment is het niet mogelijk vast te stellen welke (combinatie van) meetinstrumenten 

geschikt zijn voor het meten van leren en verbeteren, omdat er nog te weinig ervaring mee 

opgedaan is. Het is aan te bevelen om na afloop van het ZonMw-programma Kwaliteit van 

Zorg: Ondersteuning Zorginstituut opnieuw projectleiders en onderzoekers te bevragen op 

hun ervaring en de ‘lessons learnt’ wat betreft het inzichtelijk maken van leren en verbeteren. 

Met deze resultaten zou in een subgroep van projectleiders/onderzoekers en 

zorgprofessionals een selectie gemaakt kunnen worden voor instrumenten die geschikt zijn 

om leren en verbeteren in de zorg inzichtelijk te maken.    
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BIJLAGE A.  
 

Overzicht 13 projecten Leren & Verbeteren 
 

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/leren-en-verbeteren/leren-en-

verbeteren-in-de-zorg/ 

 

Verpleging & Verzorging 

1) Het project Implementatie en optimalisatie van Leer- en InnovatieNetwerken in de geriatrische 

revalidatiezorg (Hogeschool Inholland) zorgt voor de implementatie en optimalisatie van LINs. 

Specifiek op de afdelingen geriatrische revalidatie van 3 ouderenzorgorganisaties in 

Amsterdam en Amstelveen. Ook zorgt het voor de implementatie van client-centered 

goalsetting. Dit geeft verpleegkundigen en verzorgenden handvatten om cliënten beter te 

betrekken in het zorgproces en om cliënten meer eigen regie te geven.   

2) Het project Improve! (Radboudumc) gaat over persoonsgerichte essentiële zorg. Dit onderzoek 

geeft inzicht in de bestaande aanbevelingen om verpleegkundige handelingen te doen of juist 

te laten op 3 verpleegsensitieve thema’s: pijn, wondzorg en participatie bij de overdracht van 

zorg. Daarnaast wordt er in de deelnemende instellingen een leercultuur voor Evidence Based 

Quality Improvement ontwikkeld binnen teams, waarin de bestaande aanbevelingen worden 

gebruikt om te komen tot de beste essentiële zorg. 

3) Het project LeerSaam Noord: samen werken, samen leren (NHL Hogeschool) onderzoekt hoe 

verpleegkundig specialisten, verpleegkundigen van verschillende niveaus en verzorgenden in 

een leerteam samen werken en leren. Dit gebeurt in 2 ziekenhuizen, 2 revalidatiecentra en 1 

langdurige zorg/thuiszorgorganisatie in Friesland en Groningen. Helpt de leermethode 

zorgverleners in hun beroepsrol en hebben zorgvragers daadwerkelijk meer eigen regie? 

4) Het project Een leer- en verbeterklimaat waarmee kwaliteit van zorg wordt verbeterd in de 

langdurige ouderenzorg (Maastricht University) gaat een duurzaam en systematisch leer- en 

verbeterklimaat ontwikkelen en evalueren voor teams van verpleegkundigen en verzorgenden. 

Dit gebeurt binnen het netwerk van de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg en 

volgens de Learning Innovation Nurses Climate (LINC) aanpak. Dit gebeurt zowel in het 

verpleeghuis als in de thuiszorg. 

5) Het project Op weg naar mensgerichte verpleeghuiszorg (Tilburg University) is een 

samenwerking met 11 ouderenzorgorganisaties. Er wordt onderzoek gedaan naar 

mensgerichte zorg. Samen met het mbo- en hbo-onderwijs worden 2 lesprogramma’s 

ontwikkeld:  

https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/leren-en-verbeteren/leren-en-verbeteren-in-de-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/leren-en-verbeteren/leren-en-verbeteren-in-de-zorg/
https://www.zonmw.nl/nl/onderzoek-resultaten/kwaliteit-van-zorg/programmas/project-detail/kwaliteit-van-zorg-ondersteuning-kwaliteitsinstituut/implementatie-en-optimalisatie-van-leer-en-innovatienetwerken-in-de-geriatrische-revalidatiezorg/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/improve/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/leersaam-noord-samen-werken-samen-leren-de-inzet-van-leernetwerken-en-de-ontwikkeling-van-een-le/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/een-leer-en-verbeterklimaat-waarmee-kwaliteit-van-zorg-wordt-verbeterend-in-de-langdurige-ouderenzor/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/een-leer-en-verbeterklimaat-waarmee-kwaliteit-van-zorg-wordt-verbeterend-in-de-langdurige-ouderenzor/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/op-weg-naar-mensgerichte-verpleeghuiszorg-scholing-als-brug-tussen-wetenschap-en-praktijk/
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1) Het ophalen van verhalen van ouderen die in het verpleeghuis wonen; 

2) Hoe je deze verhalen inzet om de kwaliteit van de zorg te verbeteren. 

 

Integrale geboortezorg 

6) De SWING-studie: samen naar Waardegedreven INtegrale Geboortezorg (Amsterdam UMC, 

locatie VUmc) gaat actieonderzoek uitvoeren. (Toekomstige) ouders, zorgverleners en 

onderzoekers werken samen in leernetwerken ter verbetering van de zorg. Welke onderwerpen 

zijn belangrijk zijn? Wat gaat goed in de zorg? En welke verbeteringen zijn wenselijk?   

7) Het Actieonderzoek uitkomst gestuurde geboortezorg (UMC Utrecht) richt zich op het 

ontwikkelen en evalueren van leer- en verbetermethoden voor de kwaliteitscyclus gebaseerd 

op de ICHOM uitkomstenset in een Verloskundig Samenwerkingsverband (VSV). De 

uitkomstenset wordt geïmplementeerd in 4-6 VSV’s binnen de regio van Geboortezorg 

Consortium Midden Nederland. Interprofessionele leermethoden worden ontwikkeld en worden 

parallel aan de implementatie van de ICHOM set ingezet en geëvalueerd. 

 

Intensive care 

8) Het project Moreel Beraad op de IC: voortdurend leren en verbeteren (Radboudumc) 

onderzoekt de samenhang tussen de morele onzekerheid die komt met het werk op de 

intensive care, morele stress en burn-out. Ook wordt gekeken hoe moreel beraad de morele 

onzekerheid als startpunt kan nemen voor een leer- en verbeterproces. 

 

Verpleeghuiszorg 

9) Het project Zorgteams in hun kracht (Hogeschool Inholland) gaat door middel van 

actieonderzoek kennis vergaren over de werkwijze van leren en verbeteren door zorgteams in 

verpleeghuizen. En over de meerwaarde van coaching door hbo-verpleegkundigen in 

combinatie met juiste randvoorwaarden voor het lerend vermogen van teams. 

10) Het project Leren en verbeteren in de verpleeghuiszorg (Ben Sajetcentrum) gaat met een 

aantal onderwijsvernieuwingen de verpleeghuiszorg een stap verder brengen. Er is veel 

behoefte om opleiden en leren te verweven met de werkvloer. Voor 3 initiatieven wordt een 

intervisietraject begeleid waarin van elkaar wordt geleerd. De geleerde lessen worden 

vervolgens verspreid naar 3 nieuwe plekken. Dit verspreiden gebeurt begeleid waarbij tegelijk 

lessen worden geleerd die van nut kunnen zijn bij volgende stappen. 

11) Het project Autonomie in samenspraak: een actie(f) interprofessioneel leertraject gericht op het 

ondersteunen van autonomie van cliënten in de verpleeghuiszorg (Fontys Hogescholen) heeft 

als doel het ondersteunen van de autonomie van cliënten en het stimuleren van 

interprofessioneel samenwerken en leren. Binnen het actieonderzoek worden de 

https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/de-swing-studie-samen-naar-waardegedreven-integrale-geboortezorg/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/actieonderzoek-uitkomst-gestuurde-geboortezorg/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/moreel-beraad-op-de-ic-voortdurend-leren-en-verbeteren/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/zorgteams-in-hun-kracht/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/leren-en-verbeteren-in-de-verpleeghuiszorg/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/autonomie-in-samenspraak-een-actief-interprofessioneel-leertraject-gericht-op-het-ondersteunen-va/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/autonomie-in-samenspraak-een-actief-interprofessioneel-leertraject-gericht-op-het-ondersteunen-va/
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leermethodieken shadowing, verhalenworkshop en spiegelgesprek ontwikkeld en uitgeprobeerd 

om de autonomie van cliënten te onderzoeken en worden acties ingezet om dit te versterken. 

12) Het project Samen leren en verbeteren in het verpleeghuis: op weg naar persoonsgerichte zorg 

en ondersteuning (Maastricht University) zet een lerend netwerk op, waarin cliënten, naasten 

en zorgverleners gezamenlijk werken aan optimalisering van het leven en het werken in het 

verpleeghuis. Met actieonderzoek en in co-creatie met partners uit onderzoek, onderwijs en 

praktijk wordt de multi-component aanpak ‘Ruimte voor Zorg’ ontwikkeld, geïmplementeerd en 

geëvalueerd. 

13) Het project EVIDENCE 2.0: interprofessionele leer- en werkcultuur voor persoonsgerichte zorg 

in verpleeghuizen met ‘realist’ actieonderzoek (Hogeschool van Arnhem en Nijmegen) wil het 

lerend vermogen van verpleeghuizen versterken en optimaal benutten. Dit wordt gedaan door 

het ontwikkelen van kennis, inzichten en werkzame methodieken voor een interprofessionele 

leer- en werkcultuur ten behoeve van persoonsgerichte zorg. 

 

  

https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/samen-leren-en-verbeteren-in-het-verpleeghuis-op-weg-naar-persoonsgerichte-zorg-en-ondersteuning/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/samen-leren-en-verbeteren-in-het-verpleeghuis-op-weg-naar-persoonsgerichte-zorg-en-ondersteuning/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/samen-leren-en-verbeteren-in-het-verpleeghuis-op-weg-naar-persoonsgerichte-zorg-en-ondersteuning/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/evidence-20-interprofessionele-leer-en-werkcultuur-voor-persoonsgerichte-zorg-in-verpleeghuizen-m/
https://www.zonmw.nl/nl/redirect/redirect-project/evidence-20-interprofessionele-leer-en-werkcultuur-voor-persoonsgerichte-zorg-in-verpleeghuizen-m/
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BIJLAGE B.  
 

Topiclijst 
 

• Leren en verbeteren 

o Inleidende vraag: “Wat verstaat u onder leren en verbeteren?”  

• Connectie leven lang leren en het meetinstrument 

o Verdiepende vraag:  

“Wat heeft dit meetinstrument te maken met leren en verbeteren?” 

o Specificerende vraag:  

“Hoe gebruikt u dit instrument in het kader van leren en verbeteren?” 

• Ervaringen meetinstrument   

o Verdiepende vraag:  

“Waarom is dit meetinstrument gekozen?” 

o Vervolgvraag:  

“Wat is uw ervaring met het gebruik van dit meetinstrument?” 
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