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Meting 4 april 2017 

Op dinsdag 4 april is weer een LPZ meting geweest. Instellingen 

hebben 4 weken de tijd hun gegevens in te voeren De deadline is op 

dinsdag 2 mei. 

 

Meting 14 november 2017 

De meting van april moet nog verwerkt worden, maar aan 

de vragenlijst voor november wordt al volop gewerkt. De volgende 

zaken worden opgepakt: 

* De LPZ gaat in nauwe samenwerking met de Academische 

Werkplaats Ouderenzorg (AWO) de LPZ "kwaliteitskaderproof" maken. 

* Behalve dat we voor de meting van november 2017 de aansluiting 

met het kwaliteitskader willen maken, hebben we nog een paar andere 

wijzigingen doorgevoerd. Zo hebben we een vraag over vochtletsel 

(IAD) opgenomen, waarbij we gebruik maken van de GLOBIAD, een 

instrument dat ontwikkeld is aan de Universiteit van Gent. Bij de 

ondervoedingsvragen maken we weer gebruik van de vragen van de 

MUST (voor ziekenhuizen) en SNAQ (voor verpleging en verzorging). 

 

 

 

 

 

 
  

 



 

 

Aan het woord: Irma Everink 

Mijn naam is Irma Everink en ik 

ben in februari het LPZ team 

komen versterken. Ik heb de 

afgelopen vier jaar binnen de 

universiteit Maastricht gewerkt 

aan mijn promotieonderzoek, dat 

gericht was op de ontwikkeling, 

implementatie en evaluatie van 

een zorgpad in de geriatrische 

revalidatiezorg. De verdediging 

van het proefschrift dat hiervan 

het resultaat is, staat gepland op 

8 september. Het komende jaar 

zal ik twee dagen per week werkzaam zijn binnen het LPZ project. 

Hiernaast ben ik drie dagen per week werkzaam op een project dat 

volgt op mijn promotieonderzoek. Binnen dit project werk ik aan de 

optimalisatie, verdere verspreiding en structurele borging van het 

zorgpad geriatrische revalidatiezorg. Vanwege pensionering van de 

huidige LPZ projectleider Ruud Halfens zal ik in 2018 de 

werkzaamheden van Ruud als projectleider gaan overnemen. De LPZ is 

een praktisch en overzichtelijk instrument om inzicht te geven in de 

kwaliteit van basiszorg en de waarde van de LPZ heeft zich door de 

jaren heen bewezen. Ik ben daarom blij dat ik me bij het LPZ team heb 

mogen aansluiten en ik zal deze uitdaging met veel enthousiasme 

aangaan. 

 

Terugkoppeling evaluatie LPZ 2.0 

30% van alle deelnemende instellingen heeft een evaluatie over de LPZ 

2.0 meting ingestuurd. Hartelijk dank hiervoor! 

De overall tendens is dat instellingen zeer tevreden zijn met  de 

nieuwe vragenlijst die korter is en makkelijk in te vullen. Ook  wordt 

het invoerprogramma positief gewaardeerd. Inmiddels worden de 

verkregen op- en aanmerkingen bekeken en waar nodig verwerkt. 

 

Nieuwe functionaliteiten in dashboard 

N.a.v. de evaluatieformulieren zijn een aantal nieuwe functies in het 

dashboard verwerkt. 

Naast de coördinatoren is het nu ook voor ID-

Verantwoordelijken mogelijk anderen personen te autoriseren 

hun dashboard te bekijken. ID-Verantwoordelijken vinden deze 

functionaliteit nadat ze zijn ingelogd onder Mijn instelling => 

dashboard accounts. 

Ook wordt de weergave in de zogenaamde donuts aangepast en komt 

er een printknop in het dashboard zodat men niet meer hoeft te 

knippen en plakken. 

 

 

 



 

 

Informatie bijeenkomst 12 september 

Naast onze reguliere instructiebijeenkomst wordt bij voldoende 

belangstelling op 12 september aanstaande in de ochtend een 

informatiebijeenkomst georganiseerd. Instellingen die (nog) niet 

meedoen aan de LPZ meting, maar wel interesse hebben en meer 

informatie willen, kunnen zich opgeven via 

lpz@maastrichtuniversity.nl 

Deze informatiebijeenkomst staat los van de instructiebijeenkomst die 

op 12 september in de middag zal plaatsvinden. Deze bijeenkomst is 

meer gericht op deelnemende instellingen en zal o.a. de vragenlijsten 

en het invoerprogramma toelichten. 

Beide bijeenkomsten vinden plaats bij Regardz La Vie te Utrecht. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

      
 

      

  Contact   

  

Universiteit Maastricht | Health Services Research 

Suzanne Rijcken / Saskia Wolters 

Postbus 616 | 6200 MD Maastricht 

Tel. 043 - 38 81 559 

www.LPZ-UM.eu 

LPZ@maastrichtuniversity.nl 
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